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Y. "᾿Ἐπιτύμβιον εἰς ᾿Ιωάνηη καὶ Θεοδόσιον: 

ΤΕ »ϑάδε τύμβος ἔγει ϑεοειδέας ἀνέρας ἐσθλούς; 
dio» ᾿Ιωάννην, τὸν πάνυ Θευδόσιον, 

ὧν ἀρετὴ πολύολβος ἐς οὐρανοῦ ἄντυγας ἤλϑέ, ' 
xai φωτὸς μετόχους δεῖξεν ἀκηρασίου, 

2 Εἷς τὸν μέγαν Βασῆιον τὸν Καισαρείας ἐπέδκοπον 
τῆς ἐν Καππαδοκίᾳ. ἢ 

Σῶμα δίχα ψυχῆς ζώειν πάρος ἢ ἐμὲ σεῖο) 
Bacillus, Χριστοῦ λῴτρι gif, idppy- ,, 

ἀλλ ἔτλην καὶ ἔμεινα" «d μέλλομεν ; οὐ μ᾽ ἀναεῖρας 
Seni ἐς μακάρων σὴν τε χοφοστασίηνΕ .. 

μή με λίπῃς" μή, τὐμβον ἐπόμνυμι" οὔ ποτε σεῖο 
Ἰήσομαι, οὐδὲ ϑέλων Γφηγορίοιο λόγος, 

a 
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VIII. 

2s OVEK TOÀN E 

EHITPAM M.ATQN 
TOT ADTIOT 

IPHIOPIOY TOY: 6EOA4OTOY. 

T. "κπιτέμβιον εἰς ᾿Ιοάνηη καὶ Θεοδόσιον' 
Εν ϑάδε τύμβος ἔχει ϑεοειδέας ἀνέρας ἐσθλούς: 

ϑεῖον ᾿Ιωάννην, τὸν πάνυ Θευδόσιον, 
ὧν ἀριτὴ πολύολβος ἐς οὐρανοῦ ἄντυγας ἤλϑέ, * 

xai φωτὸς μετόχους δεῖξεν ἀκηρασίου, 

2 “Εἷς τὸν μέγαν Βασίλιον τὸν Καισαρείας ἐπέσχοπον 
τῆς ἐν Καππαδοκίᾳ. 

“Σῦμα δίχα ψυχῆς ζώειν πάρος ἢ ἐμὲ σεῖο 
᾿βασίλιο, Χριστοῦ λάτρι φίϊ᾽, ὠϊόμην-., 

SI) ἔτιην καὶ ἔμεινα - τί μέλλομεν; οὐ μ' ̂  ἀναεῖρας 
ϑήσεις ἐς μακάρων σήν τε χοροστασίην; 

μή με λίπῃς" μή, τὐμβον ἐπόμνυμι- οὔ ποτε σεῖο 
Ἰήσομαι, οὐδὲ ϑέλων Τριγορίοιο λόγος. 

IA 
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3. El τὸν αὐτόν, U 
i Βασιλίοιο ϑεόφρονος, ἥρπασε πνεῦμα 
τ, ἡ τὐμάρ, ἀσπασίως ἔνϑεν ἐπειγομένον, - 
πᾶσα μὲν οὐρανίη στρατιὴ γήϑησεν ἰόντι, 

πᾶσα δὲ Καππαδοκῶν ἐστονάχησε πόλις. 
οὐκ οἷον" κόσμος δὲ pij ἴαχεν" ὥλετο κήρυξ. 

ὥλοτο εἰρήνης ϑεσμὸς ἀριπρεπέορ., 

2 Εἰς τὸν ανόν. ἡ 
Κόσμος Olog μύϑοισι» ὑπὶ ἀντιπάλοισιν ἀεικὼς 

«σείεται, ὃ Τριάδος κλῆρος ὁμοσϑενίος". 
al; αἴ, Βασιλίου δὲ μεμυκότα χείλεα σιγῇ 

᾿ς foro, καὶ στήτω σοῖσι λόγοισι σάλος, 
σαῖς τε ϑυηπολίῃσι" σὺ γὰρ μόνος ἴσον ἔφηνας 

καὶ à βίοτον ᾿αὐϑῳ" καὶ Bion Mror 

5 Ih τὸν αὐτόν. MN 
εἰς ϑεὺς ὑψιμέδων, ἕνα δ᾽ ἄξιον ἀρχιερῆα ̓  

. ἡμετέρη γενεὴ εἶδὲ σε, Βασίλιε, 
ἄγγελον ἀτρεκΐης ἐριηχέα, ὄμμα φαεινὸν" 

Χριστιανοῖς ψυχῆς κἀλλεῖ λαμπόμενον, 
“Πόντου Καππαδοκῶν τὸ μέγα κλέος εἰσέτι καὶ νῦν, 

Mucop', ὑπέρ κόσμου ἵστασο Qàg ἀράγων. 

δὲ Εἷς τὸν αὐτόν: 
"Ej Πιῦιλίοιο Ποσίλιον ἀρχιερῆω 

vto μὲ Καισαρέες, Γρηγαρίοιο φίλ 
ὃν πέρι κῆρι φίλησα" ϑεὸς δὲ ph ὄλβια δοίη Ὁ 

ἄλλα τε, καὶ ζωῆς ὡς τάχος ἀντιάσαι 



EHITPAMATA' ἐδ 
ἡμετέρης" ᾧ δ᾽ ὄνειαρ ἐπὶ χϑονὶ δηϑύνοντα 

τήκεσϑ᾽, ᾿οὐρανίης μνωόμενον φιλίῃς,. οι 

7. Εἰς τὸν αὐτόν. ᾿ 

πυτϑὸν Fey πινοίοσχες ἐπὶ χϑονί, πάντα δὲ Χριστῷ 
δῶκας ἄγων, ψυχήν; σῶμα, λόγον, παλάμας, 

Βασίλιε, Χριστοῖο μέγα κλέος, ἕρμ᾽ ἱερήων, 
ἕρμα πολυσχίστου νῦν piov ἀτρεκίης: 

BT7Eh τὸν m 
40 μόϑοι, d ξυνὺς φιλίης δόμος, ὦ gli bj, 

ὦ ϑείου βιότου τηλόϑε φυνϑεσίαι, 
ἔστε ἀόδ᾽, ὡς Βασίλειος ἐς οὐρανόν, ὡς ποϑέεσχεν, 

»" τρψόριορ δ᾽ ἐπὸ γῆς χείλεσι δεσμὰ φέρων. 

9: "s τὸν αὐτάν. . 

Kasgügluy μέγ ἄεισμα, φᾳάντατε ὦ Βασίλειε;. 
βροντὴ σεῖο λόγας, ἀυτεροπὴ δὲ βίος". 

ἀλλὰ καὶ ὡς ἵδρην ἱερὴν λίπες" ἤϑελεν οὕτω 
AXgiatás, ὅπως μίξῃ ὡς τάχος οὐρανίοις; 

40.:: El; τὸν αὐτόν. 
iod ἅπανε' ἐδάης τῷ πνεύματος, ὅσσα τ᾽ ἴασσι» 
. τῆς χϑονίης σοφίης, ἔμπνοον ἱρὸν ἴης" 
ὀκταύτης λαοῖο ϑεόφρονος ἧνὶα τείνας, 
Y 7 2 aoro μόνον τῶν σῶν, ὦ Βασίλεί, ὀλίγον. 

᾿ dp εἰς τὴν bebe 
Χαὶρδις, ὦ Βασίλειε, καὶ εἰ λίπες ἡμέας, ἔμπης. 

- Τριγορίου πόδε σοι γυάμμ᾽ ἐπιτυμβίδιον" 
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εμῦϑος ὅδ᾽ ὃν ψίλέεσκες ἔ ἔχοις χρέος, ὦ Βᾳσίλειεγ 
τῆς φιλίης, καὶ σοὺ δῶρον ἀπενκχτότατον. - 

Τρηγόριος, Doria, mj κόνι "M ἄνέθηκα 
τῶν ἐπιγραμματίων, ϑεῖε, δυωδέκαδας 

12« Εἰς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα: . 
Cy ἑγατονταέτης, ζωῆς βροτέης καϑύπερϑε; 

πνεύματι καὶ ϑώκῳ τεσσαρακονταέτης, " 
μείλιχος, ἡδυεπὴς, λαμπρός, Τριάδος ὑποφήτης, 

νήδυμον ϑανον ἔχω, Tonyoploro δέμας" 
ψυχὴ δὲ πτερόεσσα λάχεν ϑεόν" AIX. ἱερῆες 

diuo κείνου καὶ τάφον ἀμφέπετε, 

13. Εἷς τὸν αὐτόν. . Ἅ, 
Ἔκ μὲ πικρῆς ἐκάλεσσε ϑεὸς μέγας ἀγριελαίης; - 

ποίμνης ἡγεμόνα ϑῆκε τὸν οὐδ᾽ δίων L0 
ζαχατον" ἐκ πλευρῆς δὲ ϑεόφρονος ὄλβον ἔνειμὲν:; 

γῆρας ἐς λιπαρὸν ἰχύμεϑ᾽ ἀμφότεροι. 
ipis ἐμῶν τεκέων ἀγανώτατος" εἰ δὲ πελευτὴν ἃ 

ἔτιην Τρηγόριος, οὐ μέγα" ϑνητὸς pr, 
14: Εἰς τὸν αὐτόν. - 

. Hiis ὄρους καϑύπερϑεν ἁγνῆς ἀπὸς ἔπλετο μύστης 
"Μωοῆς, καὶ μεγάλον Τρηγορίοιο γόος,; 

«ὃν ποτε τηλόϑ᾽ ἐόντα χάρις uéyuv ἀρχιερῆα. 
ϑήκατο: νῦν δ᾽ ἱερῆς ἐγγὺς ἔχεν Τριάδος; 

15: El τὸν αὐτόν. 
Αὐτὸς roy ἔρεψα ϑεῷ, καὶ Day" ἱερῆα᾽ 

Τῥηγόριον καϑαρῇ λαμπόμενον Τριάδι, 



τς ἘΠΙΓΡΑΜΑ͂ΤΑ. E 

ἄγγελον ἀτρεκχίης ἐρνηχέα, ποιμένα 1αῶν, 
ἠΐϑεον, σοφίης ἀμφοτέρης πρύτανιν. 

" 16. Εἷς τὸν αὐτάν, 

Τέκνον ἐμόν, τὰ μὲν ἄλλα πατρὸς καὶ φέρτερος dg. 
τὴν δ᾽ ἀγανοφρόσύνην ἄξιος" οὔτι πλέον 

εἴξασϑαι ϑέμις ἐστὶ" καὶ ἐς βαϑὺ γῆρας ἴκοιο, 
τοίου κηδεμόνος, ὦ μάκαρ, ἀντιάσα. ^ - 

17. ᾿Εἶς τὸν αϑτόᾳ, . 
Οὖκ Bis, εἶτ᾽ δίων προφερέστατος, αὐτὰρ ἔπμτα 

ποιμήν; εἶτα πατήρ, καὶ νομέων νομέας, 
ϑνητοὺς ἀϑάνατόν το ϑεὸν μέγαν εἰς ἕν ἀγείρων᾽ 

κεῖμαι Τρηγόριος Τρηγορίου γενετής, " 
ὄλβιος, εὔγηρως, εὔπαις ϑάνον, ἀρχιερῆος 

ἀρχιερεὺς τε πατήρ, Τρηγόριος : τὶ πλέον ;" 

᾿ 418. ἰΕἰς τὸν αὐτόν: 
Οὔξεε μὲν ἐς πολύκαρπον ἀλωὴν ὄρϑριὸς ἦλϑον, 

Tuna δὲ τῶν προτέρων πλείσνα μισϑὸν ἔχω 
Τρηγόριος ποιμὴν τε καλός, καὶ πλείονα ποίμνην 

Χῳσιῷ ἀναϑρίψας ἤϑεσι Md 

. 49. Εἰ τὸν αὐτόν. “ἢ 
Οὐχ δοίης ῥίζης μὲν ἐγὼ ϑάλος, εὐσγέος δὲ 

᾿συζυγίης κεφαλὴ καὶ τεκέων τριάδος" 
ποίμνης ἡγεμόνευσα ὁμόφρονος" ἔνϑεν ἀπῆλϑον ̂  

πλήρης καὶ χϑονίων κοὔρανίων ἐτέων. 
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20. "Ei; τὸν αὐτόν, 

Γρηγόριος, τὸ δὲ ϑαῦμα, χάριν καὶ πνεύματος αἴγλην 
* ἦνϑεν ἀειρόμενος diy ἐπὶ παιδὶ φίλῳ. 

21. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Τυτϑὴ μαργαρος ἐστίν, ἀτὰρ λεϑάκεσσιν ἀνάσσει, 
τυτϑὴ καὶ Βηϑλέμ ἔμπα δὲ Χριστοφόρος" 

ὥς δ᾽ ὀλίγην μὲν ἐγὼ ποίμνην λάχον, ἀλλὰ φερίστη» 
Τρηγόριορ, τὴν σὺ, παῖ φίλε, μσσομ ἄγαις. 

22. Εἰς τὸν αὐτόν, 4, 
“Ποιμενίην σύριγγα τεαῖς ἐν χεροὶν ἔϑηκα 

Γρηγόριος" σὺ δέ μοι, τέχνον, ἐπισταμένως 
σημαίνειν, ζωῆς δὲ ϑύρας πετάσειας ἅπασιν, 

ἐς δὲ τάφον πατέρος ὥριος ἀντιάσαις; 

28. Εἷς τὸν αὐτό; —— 
Στρἀψὲ μὲν οἷς τὸ. πάρουϑεν ἐν οὔρεϊ Χριστὸρἀμείφϑ,͵ 

στράψε δὲ Γρηγορίου τοῦ καϑαροῖο νόῳ, 
τῆμος δτ' εἰδώλων ἔφυγε ζόφον ὡς δ᾽ ἐκαϑάρϑη, 

fios ϑυηπολίαις λαὸν ὃν sisi? yn. - 

24: Εἷς τὴν μητέρα ἂν τοῦ tutoris πρριληφϑεῖσαν: 

“Παντὸς dos μύϑοιο καὶ ἔργμαῖος ἦεν Mew . 
ἦμαρ κυριακόν- πένϑεϊ πίνϑος ἅπαν; 

μῆτερ ἐμὴ, πίαυσα μόναις ὑπόεικες ἑορταῖς 
εὐφροσύνης" ἀχέων ἵστορα νηὸν ἔχει: 

agus ἅπας δάκρυσι τεοῖς σφρηγίζετο, μῆτερ; 
ΚΟ uobvo δὲ σταυρῷ πήγνυτο καὶ δάκρυα. 
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- 95. Εἷς τὴν αδεήν. 
Οὕὔκοτε σεῖο τράπεζᾳ ϑυηδόχος ἔδρακε νῶτα. 

οὐδὲ διὼ στομάτων ἦλϑε βέβηλον ἔποξ"" 
οὐδὲ γέλως μαλακῇσιν ἐφίζανε, μύστι, quohatz- " 

'΄σιγήσω κρυφίους σεῖο, μάκαιρὰ, πόνους" 
καὶ τὰ μὲν ἔνδοϑι τοῖα, τὰ δ᾽ ἔκτοϑι πᾶσι πέφανται, 

τιφοὔνεκα καὶ ϑείῳ σῶμ᾽ ἀπέλεπες ἔδει. - 

26. Εἰς τὴν αὐτήν. ᾿ 

“Πῦρ lbs Torre καλὰ γούνατα, πῶς. δὲ μέμυκεν 
τχοίλεα; πῶς ὄσσων οὐ προχέεις λιβάδας ; 

ἄλλοι δ᾽ αὖ βοόωσι παρ᾽ ἐρίον, ἡ δὲ τράπεζα 
οὐκέτ᾽ ἔχει καρποὺς τῆς μεγάλης παλάμης" 

χῶρος δ᾽ ἐστὶν ἔρημος ἁγνοῦ ποδός, οἱ δ᾽ ἱερῆερ. 
οὐκέτ᾽ ἐπὶ τρομερὴν κρατὶ βαλοῦσι χέρα. 

aigue δ᾽ ὀρφανικοί τε τί ῥέξετε; παρϑενίη δὲ 
καὶ γάμος εὐζυγέων κέρσατ ἄπο πλοκάμους, 

τοῖσιν ἀγαλλομένη κάρτος φέρε πάντα χαμᾶζε, “ 
τῆμος δὲ ἐκ νηοῦ ῥικνὸν ἀφῆκε δέμας. . 

B 7 27. Eh τὴν bes 2. 
Σάῤῥα σοφὴ τίουσα φίλον πόσιν" ἀλλὰ σὺ, μῆτερ, 

πρῶτα. Χριστιανόν, εἶϑ᾽ ἱερῆα μέγαν. - 
σὸν πόσιν ἐσϑλὸν ἔϑηκας ἀπόπροϑι φωτὸς ἰόντα: 

V4yva, σὺ δ᾽ υἷα φίλον xal τέχες εὐξαμένη, 
καὶ νηῷ μιν ἔδωχας ἁγνὸν θεράποντα Σαμουήλ᾽ 

ἡ δ᾽ ἑτέρη κόλποις Χριστὸν ἔδεκτο μέγαν" 
Νόννα δ᾽ ἀμφοτέρων ἔλαχε κλέος" ὑστάτιον δὲ 

^ ψῃῷ λισσομένη πάρϑετο σῶμα φίλον». 

e 
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28. Εἰς τὴν αδιήνο : 

᾿Ἐμπεδόκλεις, σὲ μὲν αὐτίκ᾽ ἐπώσια: φυσιδωντα 
ai βροτὸν Αἰτναίοιο πυρὸς κρητῆρες ἔδειξαν. - 
Nóva δ᾽ οὗ κρητῆρας ἐξήλατο, πρὸς δὲ τραπέζῃ 
τῇδε np? εὐχομένη καϑαρὸν ϑύου ἔνϑεν ἀέρϑη 
καὶ νῦν ϑηλυτέρῃσι μεταπρέπει εὐσεβέεσσι, 
“Σουσάννῃ, Μαριάμ τε καὶ "Ανναίς, ἕρμα wm 

29. El τὴν αὐτήν. 
"ossis ̓Ἐμπεδότιμε, Tgogánat, εἴξατε nd 
καὶ obj “ἀφισταίου κενεανχέος ὀφρὺς ἄπιστο; 
ὑμεῖς μὲν ϑνητοὶ καὶ οὐ μάκαρες παϑέεσσι" 
ϑυμῷ δ᾽ ἄῤῥενι νόννα βίου τμήξασα κέλευθον; 
“Χριστοφόρος, στὰυρρῖο λάτρις, κόσμοιο περίφρων, 
aT ἐπουρανίην εἰς ἄντυγα ὡς ποϑέεσκεν, 

. πρίρμακαρ ἐν νηῷ σῶμ᾽ ἀποδυσαμένη. 

80-7 El; τὴν αὐτήν! ἡ 
Tinydgio? βούωσα παρ᾽ ἀνϑοκόμοισιΡ ἀλωαῖ; 
ἥντεο, μῆτερ ἐμὴ, ξείνης, imo νισσομένοισι, - 
χεῖρας δ᾽ ἀμπετάσασα φίλας, τεκέεσσι φίλοισι, 
Γρηγόριον βούωσα" τὸ δ᾽ ἔζεεν ola τεκούσης 
ἀμφοτέροις ἐπὶ παισί, μάλιστα δὲ ϑρέμματι ϑηλῆς - 
τοὔνεκα καὶ σὲ τόσοις ἐπιγράμμασι, μῆτερ, ἔτισας 

81. zh δὴν αὐτήν" ^7 ME 
ἤλλη μὲν Slavi τις ἐν οἰκιδίοισι πόνοισιν, 

ἄλλη δ᾽ ἐκ χαρίτων ἠδὲ σαοφροσύνηρ:. 
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ἄλλη δ᾽ αὐρεβέης V ἔργοις καὶ σαρκὸς ἀνίαις 
δάκρυσιν, εὐχωλαῖς, χερσὶ πενητοχόμοις: 

Ὡνόννα δ᾽ ἐν πάντεσσιν ἀοίδιμος" εἰ. δὲ τελευτὴν 
. τοῦτο ϑέμις καλέειν, κάτϑανεν εὐχομένη. 

32. Eh τὴν αὐτήν" M 
Τέχνον ἐμῆς ϑηλῆς, ἱερὸν Gdloc, ὡς ἐπόθησα, 

οἴχομαι εἰς ζωήν, Fgnyógé, οὐρανίην" 
καὶ γὰρ πόλλ᾽ ἐμόγησας ἐμὸν κομέων πατέρος τὲ 

γῆρας, ἃ καὶ Χρισιοῦ βίβλος ἔχει μεγάλη" 
ἀλλά, φίλος, τοχέεσγιν ἐφέσπεο, καί σε τάχιστα ^ 

δεξόμεϑ᾽ ἡμετέροις φάεσι προφρονέως. 

83. Εἷς εὴν αὐτήν. 

Ψυχὴ μὲν πεερόεσσα πρὸς οὐρανὸν ἤλυϑε νόν ηξ, 
σῶμα δ᾽ dp ἐκ νηοῦ Μάρτυσι παρϑέμιϑα. 

“Μάρτυρες, ἀλλ᾽ ὑπόδεχϑε ϑύος μέγα, τὴν πολύμοχϑον 
σάρκα καὶ ὑμετέροις αἵμασι ἑσπομένην,  ,- 

αἵμασιν ὑμοτίροισιν, ἐπεὶ ψυχῶν ὀλετῆρος — 7 
δηναιοῖσι πόνοις κάρτος ἔπαυσε μέγα: | 

BA. Εἰς τὴν αὐτήν; H τ 
Οὗ μόσχων ϑυσίην σκιοειδέα, οὐδὲ χιμάῤῥων, ᾿ 

οὐδὲ πρωτοτόκων Nivy. ἀνέθηκε ej 
ταῦτα νόμος προτέροισιν, δ εἰκόνες ἡ δ᾽ dg ξαὐτὴν 

δῶχεν ὅλην fire, μάνϑανε, καὶ ϑανάτῳ, 

86. ΣΙ τὴν αὐτήν: : 
εὐἰχομένὴ βοόωσα παῤ ἀγνοτάτῃσι τραήέζαιξ 
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Νόννα λύθη, φωνὴ δ᾽ ἐδέϑη, καὶ χείλεα καλὰ 7 
γηραλέηρ" τί τὸ Sula; ϑεὸς Oliv ὑμνήτεῖραν 
γλῶσσαν ἐπὶ εὐφήμοισι λόγοις κληῖδα βαλέσϑαι: 
καὶ νῦν οὐρακόϑεν μέγ᾽ ἐπεύχεται ἡμερίοισιν, 

86. "El τὴν αὐτήν. Ὁ 
Εὐχωλαῖς καὶ πόντον ἐκοίμισε Ἱγόννα ϑεουδής, 
οἷς τεκέεσσι φίλοισι, καὶ ἐκ περάτῶν συγάγειρεν 
ἀντολίης δύσιός ve, μεγακλέας, οὗ δακέονταξ . 

, μητρὸς ἔρως" νοῦσόν τὸ πικρὴν ἀποέργαϑεν ἀνδρός - 
λισσομένη, τὸ δὲ ϑαῦμα, λίπεν βίον ἔνδοϑι νηοῦ, 

^ H " ᾿ 

987. El τὴν αὐτήν" 

“Πολλάκις Es με γόδων τε καὶ ἀῤγαλίων ὀφυμαγδῶν» 
σεισμῶν τὰ χρυερῶν, καὶ ἄγρια κυμαίνοντος ᾿ 
οἴδματος ἐξεσάωσαις ἐπεὶ ϑεὸν ὕλαος εἶχες. 
ἀλλὰ σάω καὶ νῦν με, πάτερ, μεγαλῇσι λιτῇσις ͵ 
καὶ σὺ τεκοῦσὰ μάκαιρα ἐν εὐχωλῇσι ϑανοῦσαὶ 

88; Εἰς τὴν αδτήν; 
ἡγόνναν ἐπουρανίοισιν ἀγαλλομένην epuitéoi; 

καὶ ῥίζης iege πτόρϑον ἀξιϑαλέα, . 
τ Τρηγορίου ἱερῆος ὁμόζυγα, καὶ πραπίδεσσιν, 

^ εδαγέων τεχέων μητέρα, τύμβος ἔχω, 

89. Εἷς τὴν «τήν. 
Εὐχαὶ τε στοναχάξ τε φίλαι καὶ νύκτες GUmyoi 

καὶ »ηοἷὸ πέδον δάκρυσι δευόμενον, 



toa ^c . 

EHIUPAMMAT A. iy 

vol, Nóvya, ζαϑίέην τοίην βιότφιο τελευτὴκ, 
aav, ἐν νηῷ ψῆφον ἑλεῖν ϑανώτου, 

* 
409. Eh τὴν αὐτήν. 

Movyn σοὶ φωνὴ περιλείπετο, Ἰγόννα φαεινή; 
᾿ πᾶν ϑ' ἄμυδις ληνοῖς ἐνθεμένη μεγάλοις ὁ ον 

ἐκ καϑαρῆς κραδίης ἁγνὸν log" ἀλλ ἄρα καὶ τὴν 
Φατατίην νηῷ'λεῖπες ἀεἰρομένη. 

᾿ E εἰς τὴν αδεήν 
Οὐδὲ ϑώρεν νηοῖο ϑυώδεος Drrobi, Mire — 7 

φωνὴν δὲ προτέρην ἥρπασε Χριστὸς ἄναξ 
λισσομένη" πόϑεεν γὰρ iy εὐχωλῇσι τελέσσαι 
τόνδε βίον slang ἀγνότερον Sis 

42. Ele τὴν ede. . 
Νόνν" ἱορή; σὺ δὲ πάντα ϑιῷ. βίον ἀντοίνασα. -. 

ὑστάτιον ψυχὴν δῶκας ἁγνὴν ϑυσίην" 
τῇδο γὰρ εὐχομένῃ Goj λίπερ" ἡ δὲ τράπεζα; 

. Μῆτερ ἐμή, τῷ od δῶχε κλέος ϑάνώτῳ. S 

-, Εἰς τὴν αὐτήν Ν 
Τῆςδε πατὴρ m duds λάτριρ μέγας ἦι ἦε τραλέξηρ, 

μήτηρ δ᾽ εὐχομένη πὰρ ποσὶ λῆξε βίου, 
Τρηγόριος Ἱγόννα τὸ μεγακλέες" εὔχομ᾽ ἄνακτι 

* φρέαν ἐμοὶ ζωὴν καὶ τέλος ἀντιάσαι, 

t 44: Eis τὴν dedo 
HOA, τράπεζα φίλη, Nirrng καὶ δάκρν 4M 

δέχνυσο καὶ ψυχήν, τὴν πυμάτην ϑυσίῃν.“ 
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Εἶπε καὶ ὃκ μελέων κέαρ ὕπτατο" ἐν δ᾽ ἄρα μοῦνον | 
mall! ἐπόϑει τελέων τὸν Ere λοιπόμενον. 

- do. Εἰς τὴν edes H 
yo κοῦ εὐχομένης τόσσον νόος ἔπτατο Nóvvee, 

μέσφ᾽ ὅτε καὶ ψυχὴ Toner. dugouii 
εὐχομένης δὲ νέκυς ἱερῇ παρέκειτο τραπέξ; 
d ἐπερχομένοις ϑαῦμα τόδ᾽ εὐσεβέές: 

48- Εἰς τὴν αὐτήν: 

p ϑϑάνεν ὡς ϑάνε Νόννα nag. εὐαγέεσαὶ τραπίξαις 
Σ τῶν ἱερῶν, σανίδων χερσὶ ἐφαπτομένη; 

τὶς λύσεν εὐγόμένης Ἰνόννης τὗπον; ὡς ἐπὶ δηρὸν 
ἤϑελεν ἔνϑα μένειν καὶ νέκυς εὐσεθόων. 

͵ 

AT. Εἰς τὴν αὐτήν; 
ἜἘνϑὰ ποὺ εὐχομένῃ ἸΝόννῃ ϑεὸς εἶπεν vobis" . 

Kou ἡ δ᾽ ἐλύϑη σώματος, ἀσπασίως, 

χειρῶν. ἀμφοτέρων τῇ μὲν κατέχουσα τράπεζαν, 
τῇ δ᾽ ἔτι λισσομένη" Dads, Χριστὸ ἄναξ. 

507 489. ER τὴν αὐτήν 

“Ῥίζης εὐσεβέος γενόμην, καὶ σὰρξ ἱερῆοξ; 
36 μήτηφ᾽ Χριστῷ σῶμα, βίον, δάκρυα; 7 

πάντ᾽ ἐκένωδα φέρουσα᾽ τὸ δ᾽ ἔσχατον, ἔνϑεν ἀέρϑην 
γηῷ γηραλέον Nórva λιποῦσα δέμας... 

49." ' El; τὴν αὖτι 
πίστις ̓ Ενὼζ μετέϑηκε καὶ ia 4» δὲ pm 

By ἐμὴν πρώτην olde ἐράπεζα τόδε, 
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ἔνϑεν ἄναιμάκτοιδιν ὁμοῦ ϑυέισσιν ἀέρϑῆ 
εἰρέτε λισσομένη σώματι Νόννα ga. 

3504 Eh τὴν αδτήν: 
Οὔὐ νόσος, οὖδὲ ae γῆρας ὁμοῖϊον, οὔ od γ᾽ dra, 

καίπερ γηφαλέην, μῆτερ ἐμὴν δάμασεν", 
KP. ἄτρωτος, ἄκαμπτος ἁγνοῖς ὑπὸ ποσοὶ τραπέζης. 

εὐχομένη Χριστῷ, Νόνε᾽, ἀπέδωκας ira. 

Bis Εἰς τὴν Lud 
Aüiye ϑεῷ ϑυυίην Bondy diy, ὡς δὲ ϑύγατἠα" . 

κλεινὸς "Inde, ἀμφότεροι μεγάλην" 
μῆτερ ἐμή, οὺ δ᾽ ἔδωκας ἁγνὸν βίον, ὑστάτιον δὲ 

ψυχὴν εὐχωλῆς, Ἱνόννα, φίλον σφάγιον. 

52. Εἷς τὴν αὐτήν. 
Σάῤῥα φίλη, πῶς τὸν σὸν Ἰσαὰκ λίπες; ἦ ποϑέουσα 

τῶν ᾿Ἡβραὰμ κόλπων ὡς τάχος ἀντιάσαῖ, 
“Νόννα, Ὑφηγορίοιο ϑεόφρονος; ἢ ἡ μέγα ϑαῦμα 

μηδὲ ϑανεῖν νηῶν ἔχτοϑιε καὶ ϑυίων" 
Mágrvets, ἱλήκοιτε, μόγοις γε μὲν οὔτι χερείων 

ἡΝόννα φίλη, χρυπτῷ κἀμφαδίῳ πολέμῳ. 
τοὔνεκα καὶ τοίῆς κύρσεν βιότοιο τελευτῇ, 

τὐχῆς καὶ ζωῆς ἣν τέλος εὑραμένη. 

532 Εἷς τὴν αὐτήν" 
Ἢ Τριὰς ἣν ποϑέισχες, ὅμὸν δέλας, ἔν τε σέβασμα! 
ἐκ ψηοῦ μεγάλου σε πρὸς οὐρανὸν ἥρπασε, ἡγόννα, 
εὐχομένην᾽ ζωῆς δὲ τέλος καϑαρώτερον εὗρε, 
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οὔποτε: χείλεα μίξας ἀνάγνοις χείλεσιν àv, 
οὐδ᾽ ἀϑέῳ παλάμῃ καθαρὰν χέρα μέχδις ἐδωδῆς; 
μῆτερ ἐμὴ" quac δὲ λιπεῖν βίον ἐν ϑυέεσδιν. 

84. Ek τὴν αὐτήν. 

Ἄγγελος αἰγλήεις σὲ φαάντατος ἥρπασε, ἸΝόνναὶ 
ἔνϑα ποτ᾿ εὐχομένην, καϑαρὴν μελέεσσι νόῳ τε" 
καὶ τὸ μὲν ἥρπασε σεῖο, τὸ δ᾽ ἐνθάδε κάλλιπε νηῷ. 

N 55. El τὴν aedi 
Νηὸς δδ᾽, οὗ γὰρ δλην ἸΝόνναν dus ἦεν ἐρύξαιη 

ψυχῆς εὐχομένης μοῦνον ἐπέσχε δέμας" 
ὡς πάλιν ἐγρομένη καϑαρώτερον ἔνϑὲν ἀίρϑης 

σώματι τῷ μογερῷ δόξαν ἐφεσπομένην" 

H 56. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ἄλλοις μὲν Νόννης τις ἁγνὸν ἐσϑλοῖσιν ἐρίζοὶ, 
εὐχωλῆς δὲ μέτροισιν ἐριζέμεν οὗ ϑέμις ἐστίν" 
τέκμαρ καὶ βιότοιο τέλος μιτῇσί λυϑέντος. 

87... «Εἰς τὴν αὐτήν; 

ἮΩ στοναχῶν δακρύων τε. καὶ ἐννυχίων μελεδωνῶν: 
ὦ Νύνγης ζαϑόης τετρυμένα γυῖα πόνοισιν; 

. 58« El jv αὐτήν» 
Νόννη Φιλτάτίου" καὶ ποῦ ϑάνε; τῷδ᾽ bà vi 
sl πῶς, εὐχομένη, πηνίκα, γηραλέη. - 
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; 88. Εἰς τὴν eie. 
ἮὮ καλοῦ βιότοιο xà) εὐαγέος ϑανάτοιο" 
ἅρματε μὲν πυρόεχτι sgg οὐρρινὸν "Hilag ber" 

Νόνναν δ᾽ εὐχομένην πνεῦμ᾽ ὑπέδεκτο μέγα. 

80. “Εἰς πὴν αϑεήν, ἡ 
Ενϑάδε Ninus φίλη. καιμάσατα τὰν βαθὺν davor, 

Tias ἑαπομέκη" ᾧ πόσει Γρηγορίρ,. ." 

61. Εἰς τὴν αὐτή, 
τάρβος δμοῦ καὶ χάρμα" πρὸς οὔρανὸν ἔνϑεν ἀέρϑη 

εὐχῆς ἐκ μεσώτης Τεόννα λιποῦσα βίον. 

. ^g. Εἰς τὴν aded». 
Εὐχῆρ καὶ βιότου γάνκῃ τέλος. ἡ δὲ τράπεζα 

μάρτυς ἀφὶ ἧς ἤρϑη ἄπνοος ἐξαπίνης, 

63. Εἰς τὴν abe. 
γνόνγης tjglor zi, εἰμὴ υαόφρονος, ἢ “ἢ (a πύληαὶν. 

ἔχριμψ᾽ οὐρανῥαὶς πρὶν βώτοιο λυϑῇ. 

64. Εἰς πὴν αὐτήν. 
᾿ακρύετε ϑνηταῖς, θνητῶν γένορ" dd δὲ πιρ olus: 

ὡς Nó. εὐχομένη κάνϑαν»εν οὖ Gavoles 

65: Εἰ. τὴν tuis. - 
ὑννῆς ἀζόμενος ἁγνὸν βίον divo μᾶλλον 

καὶ τέλος) ἐν "s κάνϑανεν εὐχομένη, 
Anth, H. 
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66. El τὴν αὐτήνε 6), 
Ἔνϑα ποτὶ εὐχομῴ πρηνής dye Ἰγόννα φαεινή" 

»ὖν δ᾽ dg ἐν ἐυσεβέων λέσσεται ἱσταμένη. 

67: Εἰς τὴν αὐτήν 
Σιήλη σοὶ ϑανάτου y uel dos ἥδε τρώπεζα; 

ἽΝάννα, mag. H ἐλύϑης εὐχομένη πύματα.» 

μικρὸν E quarc ἦν τὸ von" ἀλλ᾽ ἄρα κἀὶ τὸ 
Νόνν' ἀπέδωκε ϑεῷ ἔνϑα᾽ nav. εὐχομίνη... 

δε. Els τὴν αὐτήν... 
“πέμψαταᾳ ἐκ νηοῦ ϑεοειδέα. Nóyvay ἅπαντες,: 

πρόσβειραν μεγάλην πέμψατι ἀειρομένην.. 

. 69. Εἰς τὴν αὐτήν, 
Ἔκκιε ϑεὺς καϑαροῖο πρὸς οὐρανὸν ἥῤπασε γηοῦ 

-INóWa», ἐπειγομένην οὐρανίοις πελάσαι. 

TU. Εἰς τὴν αὐτήν; 
by). ἀπακισταμένη νηοῦ, μεγάλου τόδ᾽ lue" 

τῶν πολλῶν καμάτων μείζονα: μισϑὸν ἔχω: 

ἧς τὴν αὐτήν; 
ον ἐνθάδε κεῖται“ - 

Pryor εἰχαμένη τῇδ᾽ on βιότου: 

72: Εἰς τὴν αὐτήν: 7 

Ἔνϑα no? εὐχομένης ψυχὴ δέμας ἔλλιπε Ning 
ἔνϑεν ἀνηέφϑη Νόννα λιποῦσα δέμας. 



᾿ ' 

EDITPAMMA Τα. 7 

: 73. Elbe eie M 
Ἐν νηοῦ fiepdloro ϑύος μέγα Nó? dráviém; 

νηῷ N69. i97" χαίρετε. εὐόεβέες: 

. 74. Εἰς τὴν edi. - . 

Ts τράπεζα ϑεῷ ϑεοειδέα Νόνναν ἔπεμψεν. 

76. Εὐχὴ πυρὰ τῶν γονέων εἷς τὸν μέγαν  φηγόριον. 

Kis σοὶ βίος. ἐσϑλὸς ἐπὶ εὐλογίῃαιν ἁπάσαις. 
ὁσσάτιαι τοκέων Duas γηροκόμοις. 

παὶ κούφη βιότοιο. τυχεῖν, δοίης τε πελευτῆρ. 
οἵην ἡμετέρῳ γήραϊ δῶκεν ἄναξ. 

ἠϊϑέων λογίων τὸ μέγα κράτὸς, ἠδ᾽ ojos; 
καὶ πολιῆς σκίπων, Τρηγόρέ, ἡμετέρης; 

.76:  Ἐμιγεία παρὰ τῶν γονξών. 
"anácws χϑόνα τήνδε φίλαις ὑπὸ χείρεσὶ ησιδὸς 

᾿᾿οσάβεϑ' εὐσεβέος Γρηγορίον τοκέες " 
ὃς καὶ γῆρας ἔϑηκεν ἑοῖς μόχϑοισιν ἐλαφρὸν." 

ἡμέτερον, καὶ νῦν ἀμφιόπει ϑυσίαις" 
ἄμπεε γηροκόμων παμάτων μέγα φέρτατε nain] 

Τρηγόρ , εὐαγέᾳ; Migrvas παρϑέμενος 
σοὺς τοχέας μισϑὸς δὲ μέγαν πατὲφ ἴλαον εἶναι, 

πνευματικῶν τε τυχεῖν εὐσεβέων τεκέων. . 

77. Εἰς τὸν πάντων αὐτῶν τάφον:". 

δας ὁ μὲν γενέτην τε καὶ υἱέα κυδήεντας 
χιύϑω Τρηγορίους, εἷς Mog ἴσα φάη" 

H Ba 
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ἀμφοτέρους ἱερῆας" ὃ δ᾽ εὐπατέρειαν ἐδέγμην. 
Νόνναν σὺν μεγάλῳ viii Καισαρὶ - 

τὼς ἐδάσαντο τάφους ts καὶ υἱέας" ἡ δὲ πορείη, 
πᾶντες ἄνω" ζωῆς εἷς πύϑος οὐρανίης. ᾿ 

x 

78. Εἰς Div τὴν γονεὼν αὐτοῦ, 
“Πρῶτος Καισάριος ξυνὸν Ago αὐτὰρ ἔπειτα 
Τοργάνιον - μετέπειτα πατὴρ φίλορ- οὐ μετὰ δηρὸν 
μήτηρ' ὦ λυπρὴ παλάμη καὶ γράμματα πικρὰ 
Τρηγοφίου" γράψω καὶ ἐμὸν μόρον ὑστατίον περ. 

T9 Εἰς ἑαυτόν. - 
“πρῶτα μὲν αὐξομένῃ με ϑεὸς πόρε μητρὶ φαεινῇ". 

δεύτερον ἐκ μητρὸς δῶρον ἔδεκτο φίλον: 
τὸ τρίτον αὖ Sriasovra μ᾽ ἁγνὴ ἐσάωσε τράπεζα“ 

Δέτρατον ἀμφήκη μῦϑον ἔδωχε λόγος" 
πέμπαον παρϑενίη us φίλοις προςπτύξαἑ, ὀνείροις. 

ἕκτον Βασιλίῳ σύμπνοα ἱρὰ ὁ φέρον, 
ἕβδομον ἐκ βυϑῶν us φερέσβιος ἥρπασε κὄλπων- 

ὄγδοον αὖ γούαοις ἐξικάϑηρα χέρας" 
εἴνατον ὁπλοτέρῃ Τριάδ᾽ ἤγαγον, ὦ ἄνα," 

βίβλημαι δέκατον Ma ἠδὲ φίλοις. 

. 80. εὶς dnos 

“Βλλὰς ἐμή, νεότης t pin, καὶ ὅσσα menia, 
καὶ δέμας, ὡς Χριστῷ εἴξατε προφρονέως" 

7 Εἰ δ᾽ ἱερῆα φίλον με ϑεῷ ϑέτο μητέρος εὐχὴ 
καὶ πατρὸς παλάμη, είς φϑόνος, ἀλλὰ μάκαρ 
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σοῖς με, Χριστέ, zogotas δέχου, καὶ κῦδος ὁπάζοις 
vi&i Τρηγορίου σῷ λάτρι. Τρηγορίῳ. "E 

τον Bf- Ἐπὸ τῷ Nip κάφῳ» 
Τρηγορίου Νόννης τε φίλον τέκορ ἐνθάδε κεῖται. 

τῆς ἱερῆς Τριάδος Γρηγόριος ϑεράπων, — ̂ 
καὶ σοφίη σοφίης δεδραγμένος, ἠξϑεός τε, 

οἷον πλοῦτον ἔχων διπίδ᾽ ntt: 

82: E per e 

. Τυτϑὸν ἔτι lacis ἐπὲ Sor πάντα δὲ δ Χριστῷ 
δῶκας ἑκών, σὺν τοῖς “οὶ πεερόεντιι λόγον 

νῦν δ᾽ Ἱερῆα μέγαν σα καὶ οὐρανίοιο χορείης 
: οὐρανὸ ἐκτὸς ἔχει, aua τριχόφιες 

88. Εἰς ἑαυτόν! . 
Ἔκ "m ϑρέφοψ dedisoos ϑεὸς νυχέδισιν dptiqois; 

ἤλυϑον. ἐς σοφίης. πείρατα, σάρκα. λόγῳ, 
ἥγνισα καὶ; κραδίην: κόσμον. φλόγα" eis ἃ ἀλύξαι, 

ἔστη» συνᾳαρὼν Τρηγορίῳ ενέτῃ. 

e45 fh T UM 

πατρὸς ἐγὼ ζαϑέοιο καὶ οὔνομα xal ϑρόνον ἔσχον; 
καὶ τάφον" ἀλλὰ φίλι ῥόδο Γρηγορίου" ὁ ς 

Τρηγόρίου, τὸν peret ϑεδέδοτον inae Χριστὸς 
φόσμαῳν ἐννυχίοὶς, Axe δ᾽ toy iroqie* 
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T 8$ Eh “Καισάριον τὸν ξαυτοῦ.. ἀδελφόν. 

“Σχλελιός ἐστιν: ó log* ἔγωγε, μὲν οὔπο᾽ ἐώλπειν, 
D ὥς ῥα. κατακρύφει τοὺς πυμάτους "προτέρους: 
αὐτὰρ ὁ Καισάριον, ἐρικυδέα via τοκήων, 
^ τῶν, προτέρων | sóng Mose ποία δίκη; 

Οὐκ Tod. ó διτύμβυς ings μὴ ἔμ. . 
φϑόνου τόδ᾽ deriv ἔργον" πῶς δ᾽ ἤνεγκεν ἂν 
ψέον γερόντων ticogür σοφώτερον; 

^86. 
Τρηγδριε, 'ϑνητῶν μὲν Visipo; 

«καλεῖ καὶ coi xil Bad 
προίσσονα δ᾽ οὐκέει πάμπίακ dieulopiog ᾿ϑανάτοιο: 

Sri» ὠϊόμην". ἀλλά! φησὶ τάφος; 
^ χέτλαϑι" «Καισῴριας μὲν. ἀπέφϑιτου. ἀλλὰ μέγιστον 

«δέος εἶχος ἔχεις dos dori φέϊον. , 

ST. Εἰς τοὺς γονεῖς, E nip Χυρηρορίου καὶ "Καισαρίου, 
"gus εἰς τάφον ἦμεν, dr ἐνθάδε τοῦτον ἔγηναν 
Poor ἐφ᾽ ἡμενόῤᾳ γήραϊ. λαογόμουν s 

“ἀλλ ἡμῖν" μὲν ἔϑηκαν " ἔχει δέ μὲν. οὐ wir κόυμοῦ 
«Καισάριος, τεκέων ὑμετέρων πύματος. - 

ἴτλημεν πανώποτμω, τέκος, τέκος" ἀλλὰ τάχιστα ἡ 
- Mos ἐς ἡμέτερον. ἐπειγομένους. ΄ 

788- ER τὸν αὐτὸν Χαισάφῶν» t 

'Tóvle λίθον soin; uiv ἐὸν zdgov ἐστήσαντο; 
ἀπόμενοι Gk μεῖρεν ἔχειν d^ 
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“Καισαρίῳ δ᾽ υἱῆϊ πικρὴν χάριν οὐκ ἐθέλοντες 
δῶκαν, ἐπὲὶ πρότερος. τοῦδε λύθη βιότον. - 

89. ER τὸν ἀὐτόν- 

Τῆρως ἐμὸν δήϑυνεν ἐπὶ χϑονίν ἀνεὶ δὲ πατῤός 
λᾶαν ἔχεις, τεκέων φίλτατε, Καισάριε" 

ads νόμος; οἷαι δίκη; ϑπητῶν ἄνα, πῶς τόδ᾽ ἔνευσας} ς 
E mango βιότου * ὦ ταχέος ϑανάτου. 

:90. - Ele cbv αὐτόν: 
Οὐκ ἄγαϊδ, οὐκ ἄγαμαι δῶρον τόδε." τὐμβὸν idit 

μοῦνον ἀφ᾽ ἡμετέρων, Καισάριε, κτεάνων, 
χηραλέων τοκέων’ πικρὸν λίϑοντ ὃ φϑόνος οὕτως. 

As» ὦ ζωῆς ἠήμασι μακροτέφρης. — ̂ 

91. “Εἰς τὸν αὐτύν, d 

Πᾶσαν ὅση σοφίη λεπτῆς φρενὸς ἐν μερόπεσδί»" 
- ἀμφὰ γεωμετρίην, καὶ ϑέσιν οὐρανίων, - 

καὶ λογικῆς τέχνης τὰ παλαίσματα, χραμματικήν. 2 
ἠδ᾽ ἰητορίην, ῥητορικῆς. τε μένος, 

“Καιφάριος πτερόωντι νόῳ μοῦνος καταμάρψας "" 
"el, αἴ, πᾶσιν ὁμῶς ̓ γῦν ἑόνις ἐστ᾽ ὀλέχη. 

92. Εἰς τὸν αὐτόν. 

πόνϊα κασιγνήτοισιν ἑοῖς πέρ" ἀντὶ δὲ πάντωΡ 
τύμβον ἔχεις ὀλίγον, κύδιμε Καισώφια". 

ἡ δὲ γιωμετρίη ee καὶ ἀστέρες, ὧν ϑέσιν ἔγνως, 
Ἶ τὶ intogin οὐδὲν ἄκος ϑανάτου. 
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. 98. Εἶν τὸν αὐτόν. 
᾿Κάλλιμον £e πατρίης σὲ μεγακλέα τηλόϑ' ἐόντα, 

ἄκρα φέροντα πάσης, Καισάριε, σοφίης," 
πέμψαντες βοσιλῆϊ τὸν ἔξοχον Ἰητήρων, - 7 

φεῦ, κόνεν ἐκ Βιϑυνῶν δεξάμεϑ᾽ αὖ σε πέδου. 

94- Εἰς τὸν αϑεόν; 

Σεισμῶν μὲν κρνερῶν ἔφυγες στονδεῦσαν ἀκειλήν, 
ἡνίκα Νικαίης ἄστυ μίγη δαπέδῳ. 

“φούσῳ δ᾽ ἀργαλέη ζωὴν Matc* ὦ νεότητος ᾿ 
εἰ σάψῃόνος, ὃ σοφίης, πώλλεμε “Ααισάφιες ἢ 

95. Εἰς τὸν αὐτόν. — ̂ 
' Fgnyogloy Νόννηρ sa ϑεουδίος οἷα φέριστον 

- — τύμβος ὅδ᾽ εὐγενέτην Καισάριον κατέχω, 
7 ἔξοχον ἐν λογίοιαιν, ὑπείροχον ἐγ βασιλήοις, 

ἀστεροπὴν γαίης πείρασι λαμπόμενον. 

96. Εἷς τὸν αϑεόν. 
“Καισαρίου φϑιμέναιό κατήφησαν βασιλῆος 

αὖλαί, Καππαδόκαι δ᾽ ἤμυσαν ἐξαπίνης" 
καὶ καλὸν εἴ τι λέλειπτο μεὲ ἀνϑρώποισιν ὄλωλεν 

οἱ δὲ λόγοι σιγῆς ἀμφεβάλοντο νέφος. 

97. Εἰς τὸν αὐτόν. 
Ef τινα δίνδρον ἔϑηκε γύος, καὶ εἴ τινα πέτρην, 

εἴ τις καὶ πηγὴ φεῦσεν ὀδυρομένη, 
πέτραι, καὶ ποταμοί, καὶ δένδρεα λυπρὰ πέλοισϑο, * 

πάντες Καισαρίῳ γεΐτονε; ἠδὲ φίλοι" 
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“αισάριος πάντεσσι τετιμένος, εἶχος ἀνάκτων Ὁ 

al, ol, τῶν djloy, ἤλυϑεν εἰς ἀΐδην.- 

το 98. El dw αδεόν, 
Xelo τάδε Τρηγορίοιο" κ(σιν ποϑέων τὸν ἄριστον, 

^. κηράσσω ϑνητοῖς τόνδε βίον στυγέειν. ᾿ 
“Καισαρίῳ τὶς κείλλος δμουῖϊος ; ἢ τίς ἁπάντων. 

πόσσος ἐὼν τόσσης εἷλε κλέος σοφίης; 
οὔτις ἐπιχϑονίων * ἀλλ᾽ ἔπτατο ἐκ βιότοιο 

ὡς ῥόδον ἐξ ἀνθῶν, ὡς. δρόσος ἐκ πετάλων. 

90. Eh τὸν αὃτόν. 
Τεϊτονὲς εὐμενέοιτο καὶ ἐν κόλνεσισι δίφοισϑεὶ 

᾿ Μάρτυρες, ὑμετέροις αἶμα τὸ Τγηγορίον, 
Τρηχορίσυ Nóvvqs τε μεγακλέος; εὐσεβίῃ τε 

καὶ τύμβοις ἱεροῖρ εἰς ὃν ἀγειφοβίνους: 

100. Eli τὸν αὐνὸν καὶ εἰς πυλάχριον. “σ΄ 
ΚλῦϑιΞαλεξάνδρεια " Φιλάγριος ὥλεσε μορφὴν 

τῆς λογικῆς ψυχῆς οὔτι χερειοτέρην" 
Καισάφιον δὲ νέον φϑόνος ἥρπασεν" οὕποτε τοῖα 

πέμψεις εὐδπποις drdeo Καππαδόκαις.Ὁ 

- 101. El; Ποργόνιον τὴν ἑαννοῦ dirigir. 
Γρηγορίου Ἰνόννης τὰ φίλον τέκος ἐνθάδε κεῖμαν 

Τοαργόνιον, ζωῆς μύστις ἐπουρανίης. 

102. Εἰς Τοργόνιον. 

Οὐδὲν Τοργόνιον γαίῃ λίπεν" ὀστέα μοῦνα" 
πάντα δ᾽ ἔθηκεν ἄνω, Ἡάρτυρες dólogágor. 
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103. Els τὴν αὐτὴν καὶ εἰς ἀδλύπιον τὸν ebrii ἄνδρα. 
κτῆσιν ijv σάρκας τε καὶ ὀστέα, πάντ' ἀνάϑεῖσα, 

Τοργόνιον Χρισέῷ, μοῦνον ἀφῆκε πόσιν" 
οὐ μὰν οὐδὲ πόσιν δηρὸν χρόνον. Gl ἄρα καὶ τὸν 

ἥρπασεν ἐξαπίνης sido» ̓δλύπιον" 
δλβιῷ διβίστης ἀλόχου πόσι" τοῖς ῥα λοετρόῖς 

Mua. ἀπωσάμενοι ζῆτε παλιγγενέες. 

104. ᾿Επιτάφιον εἷς ᾿ΜΙαρτινιανόν!.. 

Εἴ τις Ὑάνταλός ἐστιν ἐν ὕδασιν αὖος ἀπίσῖοις, 
οἵ τις ὑπὲρ κεφαλῆς πέτρος. del φοβέων, 

δαπτόμενόν εἰ ὄρνισιν ἀγήραον ἧπαρ ἀλιπροῦ,., 
καὶ πυρόεις ποταμός, καὶ ζόφος ἀϑάνατος, 

παρτάρεοι, τε μυχοὶ καὶ δαίμονες ἀγριόϑυμοι, 
ἄλλαι τε φϑιμένων τίσιες εἶν ἀΐδι- i 

ὅστις Magriiayóy ἀγακλέα δηλήσαιτο . 
τύμβον ἀκοχλίζων, δείματα πάντα φίρος 

106- Κατὰ τομβορέχων. L. 

οὔρεά: σοι καὶ πόντος, ἀτάσϑαλε, κεὴ πεδίριεῖ 
500 πέρπῃ πυροφόροις, τετραπόδων τὴ ἀγέλαις: 
καὶ γρυσοῖο τάλαντα, καὶ ἄργυρος, εὐγενέος re 

Aeg καὶ σηρῶν νἡματὰ λεπταλέα, 
πάντα βίος Quote, λίϑοι δ᾽ ὀλίγοι τε φίλου τὲ 

τοῖς φϑιμένοις: σὺ δὲ μοικάνϑαδε χεῖρα φέρεις; 
οὐδὲ σὸν αἰδόμενος, τλῆμον, τάφον, ὃν τις ὀιέσυιι 

ἄλλο σοῖσι νόμοις, χερσὶ δικαιοτέραιρ. ἢ 
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᾿ j 
106. Εἰς Ἀδωρτινιανόν" 

“Ἡνίκα Magririodic ἔδυ χϑάνα μητέρα dne, 
Ὁ πᾶσα μὲν Αὐσόνίων ἐατονάχηαε nd, 

πᾶσα. δὲ Σικανίη τ, καὶ εὐρέᾳ πείρατα, χαΐῃς 
»sdlgor', dri ἀνθρώπων αἰχρρένηρ, Gxpyloo. 

ἡμᾶς δ᾽ dri νυ σῶο tágóv péyiv ἀμφιέποντερ, 
αἰὲν. ἐνοις δώσομεν. ὥς τι σέβαφ. 

107. Eh νὸν, αὐτόν. 
Οἱ Χριστὸν φορέοντες ἀκούσατε, οἵ τε ϑέμισπας. 

αἰδότές ἡμερίων sil φϑιμένων és»: ὁ ν 
πάντα λιχών, βασιλῆα, ce giros, εὖχος ὑπάρ- 

οὖν ἀν γιᾶσιν ὁμῶς viv. i adn iy yn; 
Moguriavis πᾶσι τετιμένορ" dU ἐπὸ τὐμβῳ 

βάλλειν ἡμετέρῳ δάκρυα, μὴ παλάμας, 

408. Εἰς τὸν abide 
Μονσοπόλον, drin. δικαρπόλον, ἄκρον ἅπαντα, 

τύμβος ὅδ᾽ εὐγενέτην᾽ “Μαρτίνιἀνόν ἔχω, "" 
αὐμοχον ἐν dy πελάγεσιν; d, deiitov. ἐν᾿ ̓πέδίοεαιν" 

du ἀπονῆλε τάφου, sp T “ακὸν παϑέειν. 

409. Eh. s ΕΝ 
Μὴ πόλεμον φϑιμένοισιν -- ἅλις, 

"Mi πύλεβον φϑημένοις. Μιαρτινιανὸς ἐὺ 
ταῦτα πάσιν ζώοις ἐπιτέλλομαι" οὗ ϑέμις ir. 

τῶν ὀλέγων ovii τοῖς φϑιμένοισι λίϑων. 
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28 ΨΩ ΓΡΗΤΌΡΙΟΥ τοῦ ΘΕΌΛΟΓΟΣ. | 
410. El τὸν αὐτόν. 

Ea Θέμι; τῇς πολλοῖσὶν ἐγὼ νώμησα τάλαντα" 
3 ὦ φόβαρ ψυχῶν μάστιγες οὐχ ὁσίων" 

οἷσι λίϑοισι φέρει στονόεντα σίδηρον" 
οὗτος ἐμοί᾽ φεῦ, φεῦ, ποῦ δὲ Mos Σιούφου; | 

111. Εἰς τὸν στόν. - 

"Olio; εὐγήρως, ἄνοσος ϑάνον, ἐν βασιλῆος" Ϊ 
πρῶτα φέρων, ἱερῆς ἄκρον ἔγων σοφίης" | 

8E rs Magriiaviy ἀκούετε- ἀλλ᾿ ἀπὸ αὐμβου,. 
᾿ μηδὲ φέρειν ἐπὶ ἐμοὶ δυρμενέας. παλώμαρ, 

112... Εἰς τὸν αὐτόν: 
Xdieo, χάζεο τῆλε" κακὸν τὸν ἄεϑλον ἐγείρεις; 

κ΄ λας ἀνομλίζων καὶ τάφον ἡμέτερον. 
“Χάζεο" Megeiiavóg ἐγώ, καὶ ζῶσιν: ὄνειαρ;. 

καὶ νέκυς οὐκ ὀλίγον ἐνθάδε κάρτος ἔχω: 

o 418.: εἰς dee 
Καππαδοκῶν pij "dusapa, gudriura Magriviavi, 

σεῖο, βροτῶν γενεή, xai τάφον aiMipeDu 
ὅς ποτε ἧς βασιλῆος ἐν ἔρκασι κάρτος ὑπάρχων, 

δουρὶ δὲ Σικανίην κτήσαο καὶ Λιβύην. 

. - 144. Εἷς τὸν αὐτόν. 
"Opyvuty ἀϑανάτοιο ϑεὸῦ κράτος ὑψιμέδοντος, 

καὶ ψυχὰς νεκύων, xd, σὴν τε κύνιν, 
μήποτε, Magtiviuvi, τεοῖς ἐπὸ χεϊρὰς ἐνέγκαι 

στήλῃ καὶ τύμβῳ" οὐδὲ γὰρ οὔδ᾽ ἱεροῖς 



ὟΝ . 

EHIDPAMMATA 7. 39 
΄ 145. Εἰς τὸν αὐτόν. - 

Ῥώμη καὶ βασιλῆες ἐμοὶ καὶ πωϊρατὰ γαίης 
στῆλαι Moguriavà, τὰς χρόνος οὐ δαμάσι 

ἀλλ Fans ὀλίγῳ περιδείδια, μὴ τι πάϑῃσι, 
τῷδε τάφῳ. πολλῶν ois. balas παλάμαι, 

418. εἰς eir «ὐγόν. ! 
“Μαῤεινιανοῦ σῆμα μεγακλέος, st vi ἀκούεις; 

“Καππαδοκῶν “Βώμης πρόϑρονρν εὐγονέωλ; 
παντοίως. ἄρετῇδι, κρηφίσμᾷιφαν dido doy περ 

αἰόμέναι, arn aod d qr ἀῤρριάπημς. 

ΜῈ: le rim end 
OUno? ἐγὼ φϑυμένοισιν ἐπέρραον, οὐδ᾽ ἀπὸ φύμβων 

ἔργον ἔγειρα, “δίκην ὄμνυμι καὶ, φϑεμένους- τοὔνεκα μηδ᾽ ἐπ᾽ ἐμοῖαι φέρειν λάεσσι σίδηρον. εἰ δὲ φέροις τὴν' δὴν ὃς κἰφάλὴν περέτω. 
“Μαρτινιανὸς ἐγὼ τὠϑειλλυνομον" εἶ τις ἐμεῖο 

πύδεός ἐστι χώφιρ, οὐμβος διὰ μενέτω. 

1187 El AN By τὴν γαμεεὴν ἐξα φιλόχον 
᾿ τῆς δόμορ, ἀλλ᾽ ὑπένερϑε τάφρον, παβύπέρϑε δὲ σης 

κόι .Σ 
τύμβος δειμημέναις, σηκὸς, ἀεϑλοφόροις. * καὶ ῥ᾽ οἱ μὲν γλυκερὴν ἤδη κόνιν ἀμφεβώληντο, 
ὡς σὺ μώκαιριι δάμαρ ᾿ἀμφιλόχον, αἰβίη, 

τάλλιμὲ ϑ᾽ υἱήων, Ἐκφήμιδ᾽ τοὺςδ᾽ ὑπόδιχϑε 
ἱμῴρτυρες ἀτρεκίης, τοὺς ἔτι λειπομένους. - 
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"gras, Ly ifia, ζώειν τεχέεσσὶ iplXouoiv ̂  7 

digeltg ἄζρι srblig γήραος ἐμπελάσαι" 
»ὔν δέ σε poo ἐδάμασσεν ἀώριον; disti καλὴ δ 

εἴξετε κυριδίοὶς ἄνϑεσι λαμπομένην. 
αἵ, αἵ, ἀἀμφίλοχος δὲ τεὸς πόσίς ἀντὶ δάμαρτος 

t E καὶ viri τἰήμονα τὐμβον tg, 

142057 ̂ pieeiredofis 
A " "αὶ “ηβίαν κατέχει «ὀνις, οὔποτ᾽ ἔγωγο" 

ἀϊσάμην ϑνητὴν ἔμμεναι, εἰξορόων. 
«εἶδος, μειλιχίην τὸ σαοφροσὑνην τὸ γυγαιες, 

ποῖς φῦλον. πασέων καΐνυτα ϑηλυτέρων" 
τοὔνεκα καὶ τοίῳ σε τάφῳ κὐδηνε ϑανοῦσαν 

σῶν τε τριὰς τεκέων καὶ πόσις ᾿ήμφίλοχος; 

n Εἰς “Εὐφήμιον υἱὸν ἡἐμφιλόχου καὶ difflagu 
Ἦν δυάρ, ἦχ ἃ ἱερὴ ψυχὴ μία, σώματα διασώμς 

πάντα κασιγνήτω, αἶμα, Mor, coy, 
vidis αμφιλόχου, Εὐφήμιος, ᾿ἀμφίλοχός ve, 

πᾶσιν. Καππαδύκαις ἀστέρερ ἐκφανέερ; «ας 
δεινὸν δ᾽ ἀμφοτέρους φϑόνος ἴδρακο: τὸν μὲν ἄμερσεν 

d iin τὸν δ᾽ ἔλιπεν ἥμισυν ᾿ἀμφίλοχον: | 

192. El Εὐφήμων: 
“Ῥήτωρ ἐν ῥητῆῤσιν, ἀδιδοπόλος δ᾽ ἵν ἀδιδοῖς͵ | 

, κὔὖδος ἑῆς πάτρης, vides iy roxduv- | 
ἀγτιγονειιάσκων Εὐφήμιος, dri δ' ἔρωτας 

εὐθαλάμους καλέων, ἄλετο, φεῦ, παϑέων" 
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dni a παρϑενικῆξ᾽ τύμβὸν λάχεν, ἠδ᾽ ὑμεναίων 
ἤματα νυμφιδίων ἡ, ἦμαρ ἐπῆλϑε γδῶν, 

1004295 Εἰς τὸν ELA » 
Εἰκοσέτης. πᾶσαν. Εὐφήμιος, ὡς μίαν oli, 

᾿Εἰλάδα καὶ Αὐσονίην μοῦσαν ἐφιξτάμενος; 
σερίπτων ἀγλεΐῃ.τε «αἱ ἤϑεσιν ἦλθ ὑπὸ γαῖαν: 

al, οἷ, τῶν. ἀγαϑῶν de. μόρος ὠκύτερος.- 

[424 Εἰς τὸν αὐτόν. 
Χρυσείης γενεῆς Εὐφήμιος ἡ» ἔ ἔτι τυτϑὸν 

λείψανον, εὐγενέτης ἤϑεα καὶ πραπίδας; 
μείλιχος, ἡδυεπής, εἶδος Χαρέτεσαιν ὁμοῖος - 

τοὔνεκα xol. ϑνητοῖς οὖν ἐπὶ δὴν ἐμίγη, 

125. Eli τὸν αἰκόν. 
Jude " ἀνθρώποις Εὐφήμιος, diJ ἐπὲ τυτϑόν" 

καὶ γάρ καὶ στεροπῆς οὐ μακρόν ἐστὶ σέλας: 
σιράψεν ὁμοῦ σοφίῃ το, καὶ εἰδεῖ, καὶ πραπίδεσσιν" 

πὰ πρὶν Ἰταππαδόκαις ἦν «λέα, viv δὲ pios. 

126: - Εἰς τὸν αὐτόν». 
Τίς τίνος; ἀμφιλόχου Εὐφήμιος ἐνθάδε κεῖται)" 

οὗτὸς "d Καππαδόκαις πᾶσι διὰ, σϊόματὸς" 
οὗτος ὃν αἱ Χάριτες 1 Μούσαις δύσακ᾽ οἱ δ᾽ ὑμέναιο. 

ἀμφὶ Sigas : ἦλθεν δ᾽ ὃ φϑόνος φαύτερος, 

H 127. Εἰς τὸν αὔτόν. ̂  

Ἔρνος ἀμώμητον, Μουσῶν τέκος, εἶαρ ἑταίρων," 
καὶ χρύσεον Χαρίτων πλέγμα ἰουτεφιάνων, 
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ᾧχετο. ἐκ μερόπων Εὐφήμιρος" οὐδ᾽ i? ἀνέσχεν, 
αἵ, al, σοῖς ϑαλάμοις πυρσὸς ὃν ἦψεν Ἔρως. 

128. Εἰς τὸν αἰαόν. 
4i κάριχες ἈΜαύσαισιν ai Qigapus ; oui ἄγαλμο. 

- ἀδιρῶν ἡμετόρωρι Εὐφήμεος ἐν uaqómsomm,— - 
Χαΐ παοῦσαι Χυρίχεαοιν- ἐπεὶ φϑάνος ἐστὶν dione, | 
τόσσον ἢ) ἐχοί- ἡμῖν δὲ τόβ᾽ ὅριωον ἔμπαδῳν ἔς ἔστω, 
“μηκέτ᾽ ἀναστῆσαι τοῖον μερόπεσσι» ἄγαλμα. I 

199. Εἰς τὸν αὐτόν. 

- Κρῆναι, καὶ ποτωμοΐ, xai ἄλσεα, καὶ λαλαγεῦντες 
grids λιγυφοὶ καλὸν ἐπὶ ἀκρεμόνων, 

axons ve μαλακὸν. συρίγμασι-κῶμα έρουσαι,͵ 
᾿ καὶ κῆπο; Χαρίτων εἰς ἣν ἀγειρομένων, 

κλαύσατε" ὦ χαρίεσο᾽ Εὐφημιάς, ὥς ὥς as ϑανών περ 
«Εὐφήμιος κλεινὴν isa. ἐπωνυμίην," 

. UO 4307 ΕἾς τὸν dinde 
᾿Κάλλιμος ϊϑέων ifigriguos, sro? Vy je | 

κάλλιμος ἐν χώροις χῶρος ὅδ᾽ ἠλύσιος - 
τοῦνεκεν εἰς ἕν ἄγερϑεν" ἐπεὶ ζωὴν μὲν ἔλειψεν, 

οὔνομα δ᾽ ἐν χώρῳ κάλλεπεν ἠγαϑέῳς 

- - 4347 Εἰς Ἀμφιλόχιονὶ 
λυϑε καὶ ᾿ἀμφιλόχοιο φίλον δέμας ἐς μέγὰ σῆμα, 

᾿ ψυχὴ δ᾽ ἐς μακάρων ᾧχετ' ἀποπταμίνη. “ 
πηοῖς πάντα πέπασσο, μακάρτατε. βίβλον ἐῴξας 

᾿ πᾶσαν ὅση ϑνητῷν, xii τις ἐπουρανίη, 
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γηραλέος φιλίην ὑπέδυς γϑόνα" τίχνα λέλοιπας 
χρείρᾳορα καὶ resin" τὸ nip οὗ μερόπων. 

482. Eh τὰν di 
Ἄσμεμος frs δάμαρτι καὶ viis ndedero σῶμα 

᾿αμφίλοχος, λιπμροῦ yüguos ἀντιάσας, 
ὄλβιος, εὐγενέτηο, pO χρώχος, dixo ἁπάντων 

my εὐσεβέων, αὐγενέρῳ, Ayer, 
καὶ μύϑοιο δοτὴρ περιώσιος" Sid" ἑταίρων 

σῶν ἑνός, ὦ φιλότης, γφάμμ᾽ ἐπιτυμβίδιον. 

. 433. ᾿ El; τὸν αὐτόν. 
Ὦ μάκαρ, ὦ ξυνὸν πενίης ἄχος, ὦ πτερόεντες 

μῦϑοι, καὶ πηγὴ πᾶσιν ἀφνομένη, 
ἄσϑματι πάντα Am; πυρμιέτῳ" τὸ ν᾽ dpt Tovro 

poseer " 
ἔνϑεν ἀιιρομένῳ, sides de Selibor 

Τρηγόριος τάδ᾽ ἴγγαψα, λόγῳ λόγον ὃν παρὰ σεῖο 
᾿Αμφίλοχ ἔεδὰῃν ἀντιχορίχόμενο »"- o 

133... Σὶς τὸν εὐτόν. ^ 
Ἀμφίλοχος τέϑνηκεν" ἀπώλετο εἴ τι Minimo 

καλὸν ἐν ἀνθρώποις, ζητορικῆς ve μένος, « 
ταὶ ΧἝριτες Mobouun, μεμιγμέναι" ἔξοχα δ᾽ αὖ σι 

, ἢ “4ιοκαισαρέων μύρατο᾽ πάτρα φίλη. 

13. Εἰο τὸν αϑεόν, 
Tos ddr μὲκ. πτολίνϑρον, ἀτὰρ πολὺ» ἀνέφα δῶκα 

βήμαφιν ἐϑυδίκοιρ fj Διοκαιασρέον, 
Anth. Il. αι 
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Haglojór- φϑυμένῳ δὲ συλεφϑιτο καὶ πυροῦσσαι 
φήτφη, καὶ πάτρης εὖχος ἀριστοτόκον. 

1836. Εἷς τὸν αὐτόκ. 

"Τὸν (tony πύρδεσσαν i6? ἀντυπάλοισι φέροστα, 
τὸν μέλιτος γλυκίων ἤϑεα καὶ πραπίδαρ 

᾿ἐμφίλοχον κατέχω τυτϑὴ᾽ κόνις, ἔκτοϑι πάτρης, 
δα Φιλτατίον Τοργονίας τε μέγαν. —— 

137: El τὴν αὐτόν. . - 
"Ῥητῆρις φϑέγγοισϑε" μεμνκότα χεϊλεὰ σιγῇ 

᾿ἀμφιλόχον μεγάλον τύμβος δδ᾽ ἀμφὶς ἔχω; 

138. Εἰς τὸν αὐτόν! 

Alo» ᾿αμφιλόχοιο μέλίφρονος, ὅς ποτὸ φήτρῃ 
πάντας Καππαδόξας καίνυτο καὶ πραπίσιν. 

439, Εἷς τὸν αὐτόν. 7 
Οοἴχεαι, ὦ υἱκόμηδες, ἐμὸν κλέορ- ἢ δὲ δυγῶρὶς 

σῶν καϑαρῶν τεκέων πῶς βίον ἐξανύσει; 
τίς δὲ τέλος νηῷ περικάλλεῖ χεὶρ ἐπιϑήσει; 

τίς δὲ Oud πέμψει φρὴν τελέην ϑυσίην; 
μάκαρ, μιχϑέντος ἐπουρανίοισι τάχιστα 
ὦ γυνὴ τλήμων οἷα πάϑες μερόπων. 

. 140. Εἰς" ἐὸν αὐτόν: “ 

diio καὶ τύμβον Νικομήδεος, εἰ τιν᾽ dnobus, 
ὃς νηὰν Χριστῷ διμόμενορ μεγάλῳ, - 
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αὐτὸν» μὲν ρώτιστον; ἔπειτα δὲ τὴν περίβωτον 
δῶκεν dyriv ϑυσίην παρϑενίήν. τεκέων" 

φέρτερον οὐδὲν Tray, ἱερεὺς, γενέτης vt φέριστος" 
ποὔχικα καὶ μεγάβῃ ὅκα μίγη τιμάδι, 

4“. El τὸν αὐτόν, 

“Τστατος ἐς βίον 10: ἀοίδιμον, ἀλλὰ τάχιστα 
ἔνϑιν ἀνηέρϑης" τὶς τὰδ᾽ vos δίχη; 

Χριστὸς ἄναξ, Ἰγικόμηδες, ἁπώς σὲὸ ἰαὸν ἄγωθεν 
- θύνοις τεκέων σὰν ἱερᾷ δυάδε.1..» 

εν - 442. Εἰς Αρυτερόν. 

πῇ μελιπὼν πολύμοχθον ἐπὶ χϑονὶ, φιλέαϑ' ἑταιρων 
ἤλυϑες ἁρπαλέως, κύδιμε Καρτέριε; 

πῆ ποτὶ ἔβης νεότητος ἐμῆς obi. νωμῶν, 
ἦμος ἐπ. ἀλλοδαπῆς nido» ἐμετριόμην; 

Se βιότῳ μ᾽ ἐνέδησας. ἀσαρκέϊ" ἦ ῥ᾽ ἐτέον σοι 
«Χριατὸς ἄναξ πάντων φίλτερος, ὅν νυν ἔχεις. 

448. Εἰς τὸν αὐτόν. ^ 

᾿Αστεροπὴ Χριστοῖο, μεγανλέος ἕρκος ἄρισῖον ^ 
ἤιιϑέων, ζωῆρ ἡνίοχ᾽ ἡμετέρη, — 

μνέοο Τρηγορίονο, τὰν ἔπλασας ἤϑεσι" εδνοῖς, 
ἦν ὅτε ἦν, ἀρετῆς μοίρανε Καῤτόρίο. * 

441. Εἷς τὸν aiv. 
^ πηγαὴ δακρύω», ὦ ὦ χούνατα, ὦ ϑυέεσαιν 

᾿ἁγνοτάτοις παλάμαι iori t ἀρεσσάμεναν 
- ιν 
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Kaguglov* σεῶς MjEw* dpi πάρποραι. βροτοῖφο!; 
ἤϑεμν fons, ̂ ditngupereekin et 

146. Fh qi eie "ter 
Ἥρπασας, ὦ ὦ νιχόμηδες, ἐμὸν κέαρ" ἥρπαδας ὦκα 

αρίέριον, τῆς: οἧς σὕξυγον. tiers. 

Dor ME d. stel . 1 
70 dian ζαθέων dede πέδον, οἷον Toti 

σταυροφόραιβ,κὄχῃρες Καρχέριον κατέξεις. 

147. Εἰς Báeéepeasyh muda λησμᾶν ἀποκτανϑέντα! 

Βᾶασει Hec, περίατῷ μεμεληρένος ἴζοχον ἄλλων, 
τῆλε τεῆς πάτρης ληΐσεαρι χειρὶ δαμάρϑῃς, 
οὐδὲ σε τύμβος. pee siasgséing ἀλλὰ αὶ usn». 7 
πᾶσιν Καππαδόχευαι vin τίζνομα, σεῖο λέλειπται, 

καὶ στῆλαι naylon μέγ᾽ ἀμείνονες, eie ἀν ίγρῴφϑης 
Τρηχορίον. τόδε αῳρ᾿ μνημήβον ἂν φιλέεσκες,. 

148 Eh τὰν αὐτόν, 

Ὡς Ἡβραὰμ' χὔληοισε τεαῖς ὑπαδέγαπιαο, Βᾷασε, 
σὸν πόκος ἀχρεκέως πνεύματι, ἀεαρτέριον : 

αὐτὰρ ἐγών, εἰ καὶ με τώφας. σὺν. πατρὶ καλύπτοι, 
e Uxor doi ὑμετάρηβ πεήδομ᾽ δμαξυγίησι: 

149. Els ἀριλτάτιον. 
Hidtov μεγάλοιο μέγαν κοσμήτορα λαοῦ 

8» ἱερὴ κεύϑω Φιλτατίοιο δέμας. 
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τε 450. Ehe Εδοῦβειαν καὶ ᾿Βυδίχισσαν. 

Εὐσέδιον, Βασίλισσα) μεγακλέες, ἐνθάδε κεῖνται, 
ha ἡγαϑέων. δρέμματα χριστοφόφων,. 1 

“Καὶ 1νόννης ζαθέης περὸν ὁ δέμας" ὅς ὅς τις ἀμείβεις 
πούςδε τάφους, ψυχῶν μνώεο τῶν μεγόλων, - 

451. Eh Ἑλλάδιον καὶ Bildisor cdralilgoucs 
Miel. σοι vos. ἦεν ἐς οὐρανόν, οὐδ᾽ ἐπὶ γαίης 

20 ἤρειδες͵ χϑαμελῆς Tyviov οὐδ᾽ ὀλίγον" Ὁ 
τοὔνεκεν ὡς τάγος ἦλϑες ἀπὸ χϑονύρ- Εὐλάμιος δὲ 

᾿σὴν κόνιν ἀμφνέπει, abs κάσις, Ἑλλάδιε. ᾿. 

᾿ 452. Eig "EXiddeov. 

τὸν Ῥορέν, “Χριστῷ δὲ μέγαν, πολιόν ve χόημα, - 

χῶρος ὅδ᾽ ἀϑλοφόρων ᾿Ελλάδιον κατέχω" 
οὗ νέμεσις" κείνοις pig dpofiov ἄλγος ἀνέτλης, 

- σβεννὺς ἀντιπάλου τοῦ φϑονεροῖο μόϑον: 

1458: Elbe» do. 
“Μικρὸν μὲν ἠνείρσκες ἐπὸ χθονὶ σαρκὸς ἀνάγαῃ, 

πλείονα δὲ ζωῆς ὑψόϑι μοῖραν ἔχεις, 
“Ελλάδιε, pre iyi xilos- εἰ δὲ τάχιστα 

τδέσμδὸ ἐξελύϑης, τοῦτα γέρας dd . 

154. εἰς Τιάργιον. - 

Καὶ σὺ Τεωργίσϊο φίλον δέμας drbiido κεῖσαι 
ὅς πολλὰς Χριοτῷ πέμψας ἀγνὰρ ϑυσίας 

σὺν' ϑὲ κασιγνήτη σῶμα, φρένας, ἣ Βασίλισσα, 

τς giày ἔχεε μεγάλη καὶ τάφον ὡς βίοτον..».. 
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155. Εἰε Ἐδαφάξιον. 
“Χώρης͵ τῇςδ᾽ ἱερῆς Εὐπρήξιον ἀρχερῇα 

ἥδ᾽ ̓ Αριανζαίη χϑὼν μεγάλη κατέχω: 
Τρηγορίοια φίλον, καὶ ἥλικα, καὶ συγοδίτηψ-, 

᾿ τοὔνεκα καὶ τύμβου γείτονος ἠντίασεν.., 

70 466. Eie Νανυκράτεον τὸν ἀδελφὸν τοῦ μεγά-" 
$07 ᾿ς Jos Βασιλίου, 
᾿αϑυβόλον ποὺ ἔχυσε λίνον βυϑίης ἀπὸ πέτρης 

᾿Νανκράτιος, δίναις ἐν πιρταμοῦ βρυχίαις- 
xo) τὸ μὲν οὐκ ἀνέλυσεν" δ. δ᾽ ἔσχετο" πῆς áo 

εἴφυσεν ἀνϑ' ἁλίης δίκτυον; sini λόγε: 
Navxgdzuor, καϑαροῖο βίον νόμον; ὥςπερ ἐΐσκω, 

τς 348 χάρεν ἐλϑέμεναι καὶ μόρον ἐξ ὑδάτων. . * 

157. Εἰς τὸν αὐτόν. 
Ναυχράτιος δτροφάλιγγι ϑάνε φϑονεῤοῦ ποτὰμεοῖό, 

δισμοῖσιν βυϑίης ἄρκυος ἐναχόμενος" ᾿ 
ὥς κε μάϑῃς σὺ ϑνητά τειπαίγνια τοῦδε βίοτο, 

«ἔνϑιν ἀνηέρϑη πῶλος ὅδ᾽ ἄωρα ϑέων. " 

. 158. Ele τὸν αὐτόν, 
.co o Ναύκρίάτιος πλεκτοῖο λίνον δεσμοῖσιν m—"— 

δευμῶν τοῦδε βίου ἐξ ἁλίης ἐλύϑη. 

τς 159. Εἰς Ἀαξίντιον. 
ποὺς Muros εὐγενέος γονόμην, βασιλῆος ἐν αὐλαῖς 

ἴστην" ὀφρὺν ἄειρα κενόφρονα" πάντα κεδάσσας, 
Χρισεὸς ἐπεὶ με κάλοσσε, βίου mollis, ἀταρποῖς 
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Yyvos Eguea πόϑυιο τιράγμαμιν, ἄχρις ἀνεῦρον 
πὴν σταϑιρήν" Χριστῷ τῆξα δέμας ἄλγισι πολλοῖς ' 
καὶ νῦν ποῦφος ἄνω Μαξέντιος iy9sv ἀνίπτην, 

160. £l; τὸν αὐτόν. d 

"nex ἐμοὶ κραδίη, Motivtus, σεῖο γράφυυσα 
οὔνομα [ὃς στυφελὴν ἦλϑες δδόν' βιύτου] 

ἄμβροτον, ζαἰπήεσσαν, ἀτερπία. odo, φέριστ,} 
ἄτρομος οὐδὲ τάφῳ Χριστιανὸς πελάει. 

461: Εἷς Ἐμμελέαν τὴν μητέρα τοῦ irn : 

“Βασιλείου, to 

"Epio τέϑνηκε, vl; ἔφρασεν; ἥ ya τοσούτων 
καὶ volo τεκέων δῶκε φάος βιότῳ" 

Las ἠδὲ ϑύγατρας ὁμόζυγας ἀζυγέας τε, V - 
εὔπαις καὶ πολύπαις δε μόνη μερόπων. 

τρεῖς μὲν rig)" ξερῆες ἀγακλέερ, ἢ δ᾽ ἱερῆος 
σύζυγος" οἱ δὲ πέλας ὡς στρατὸς εὐαίων. 

ν 162: Bis τὴν eel Ἐμμελίαν. 

᾿Θάμβος ἔχει μ᾽ δρδωντα τόσον γόνον "Haro | 
. καὶ τοῖον, μεγάϊης νηδύος ὄλβον ὅλο», 

ὡς δ᾽ αὐτὴν φρασάμην- Χριστοῦ κτέαρ, εὐσεβὲς elus 
"Enpiuor, τόδ᾽ ἔφην" oi μέγα" ῥίζα vien. 

Τοῦτό aos εὐσεβίης ἱερὸν γέρας, ὦ παναρίστη, 
τιμὴ σῶν τεκέων, οἷς πόϑον lies fia. 
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165. E Maxolvav τὴν ἀδελφὴν τοῦ μεγάλον i 

Ἑααιλίου. ᾿ j 

“Παρϑένον αἰγλήεαααν ἔγω κόνις, εἴ vi ἀκούεις, 
Mexplvav, Ἐμμελῖον πρωτότοκον μεγάλης: 1 

“ ἢ πάντων ἀνδρῶν λάϑεν ὄμματὰ" νῦν δ᾽ vi πάντων 
γλώσοῃ, καὶ πάντων φέρτερον εὔχος ἔχει. 

4194. Εἰς “εσσέβιαν ἀδελφὴν Βασιλείου. 

Καὶ αὺ Θεοσαέβιον, xlvii τέκος Ἐμμελίοιο, " 
Ζγηγορίαν μεγάλον σύζυγε ἀτρεκέως,Ἠ Ὁ 

ἐνθάδὲ τὴν ἱερὴν ὑπέδυς χϑόνα; ἕρμα γυναικῶν 
εὐσεβέων" βιότου δ᾽ ὥριος ἐξελύϑης. 

! 485." «Εἰς ζγεγόειον cis μητοῦ ἀδελφόν. | 
γιγόριον μήτρῶς, ἱερεὺς μέγας, ἐνθάδ᾽ ἔϑηκε — | 

Τρηγόῤιος, καϑαροῖς ἹΜάρτυσι παρϑέμενος, 
ditto», ϑαλέϑοντα, »εόχνοον" αἵ δὲ πάροιϑεν Ὁ," 

"τ; γηροέροίρίης doles οὐδὲ κάνις. 

466. ΤΙρὸς τοὺς ἐν μαρτυρίδις ἐρυφῶντας, 
7i pllov δρχησταῖς ἀϑλήματα, καὶ φίλον ἔστω 

ϑούψις ἀεϑλοφόρσις" ταῦτα ydp ἀντίϑετα 
εἰ δ᾽ οὐκ ὀρχησταῖς ἀϑλήματα, οὐδὲ ἀϑληταῖς 

ἡ ϑρύψις, πῶς aü Μάρτυσι δῶρα φέρεις, 
ἀργυρὰν, οἶνον, βρῶσιν, ἐρεούγματα; ἦ ῥα δίκαιος ἡ 

ὃς πληροῖ ϑυλάχους κἂν ἀδικώτατος 1; 



M 

EUIfPANMATAÀ. 4 
167. Bk ἐνὸν witofs- : 

Mágrvou;, ξὄπατε ἡμὶν ἀληϑῶς, εἰ φίλον ὑμῖν 
᾿ αἷ σύνοδοι; τί μὲν οὖν ἥδιον; ἀντὶ τίνος: 
“Τῆς ἀρετῆς" πολλοὶ γὰρ ἀμείνους ὧδε γένοιντ᾽ ἄν, 

εἰ τιμῷτ᾽ ἀρετὴ " τοῦτο μὲν εὖ Myers. : 
ἡ δὲ μέθη, τό τε χαστρὸς ὑπάρχειν τοὺς ϑερωπευτὰς 
7 7 Alois: ἀδλοφόρων δ᾽ ἔκλυσις ἀλλοτρία. - 

τ΄ 4685 Ehe ehe . 
Mi ψεὐδεόϑ᾽ ὅτι γαστρὸς ἐπαινέται εἰσὶν ἀϑληταί" 
70 Λλαιμῶν οἶδε νόμοι, d γαϑέ, ὑμετέρων" 
“Μάρτυσι δ᾽ εἰς τιμὴν ἕν ἐπίσταμαι" ὕβριν ἐλαύνειν ᾿ 

- Wurf, καὶ δαπανᾷν δάκρυσι τὴν πιμελήν. 

169. Eie τοὺς αὐτούς. 

Magrigoy", ἀϑλοφόροι καὶ μάρτυρες, ὕβριν ἔϑηκαν 
τιμὰς ὑμετέρας οἱ φιλογαστορίδαι" , 

Οὗ ζητεῖτε τράπεζαν fisivoor, οὐδὲ μαγείρου" 
6E P ἐρυγὰς παρέχουσ᾽ ἀντὶ ἀρετῆς τὸ γέρας. 

4170. Εἰς τοὺς αδιοὺρ καὶ κατὰ τυμβωρύχων. 
Τριρϑανέες, πρῶτον μὲν ἐμίξατε σώματ' ἀνάγνων 
ἀϑλοφόροις" τύμβοι δὲ ϑυηπόλον ἀμφὶς ἔχουσιν. 

τερον αὖτ τἀφοὺς τοὺς μὲν διεπέρσατ᾽ ἀϑέδρως, 
αὐτοὶ σήματ᾽ ἔχοντες ópolia- τοὺς δ᾽ ἀπέδοαϑε, “" 
᾿πολλώκε καὶ τρὶς ἕκαστον: ὅ δὲ τρόπον ἱεροσύδοιῥν 
μάρτυῤαρ οὖ φιλέεις" σοδομίτιδες ἵξατε nox, 
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171-7 Eh τοὺς αὐτοὺς καὶ unà τυμβωροχῶν: 

Παῖδες Χριστιανῶν τόδ᾽ ἀκούσατε" οὐδὲν d τύμβορ" 
πῶς οὖν ὑεέρους χὠννυν ἀριπφεπέας; 6 ν. 

dA ἐστὶν καὶ πᾶσι γέρας τόδε, μηδὲ τάφοισιν" 
βάλλειν ἀλλοτῴίοις δυςμενέας παλάμαᾷ, 

εἰ δ' Du μὴ νέκυς οἷδε τὰ ἐνθάδε, τοῦτ ἀδίχαστον, 
5o ψείθομάι, ἣν σὺ φέρῃς παιδὸρῦβριν φϑιμένον, 

478. Ele τοῦς αὐτοὺς καὶ κατὰ τυμδωρύχων. 
τυμβολέται, γάστρωνες, ἐρευγόβιοι, τιλάτύνωτος, 

μέχρι τίνος τὐμβοις μάρτυρας ἀλλοτρίοις ἡ 
tipi, εὐσεβίοντες ἃ μὴ ϑέμις; ἔσχετε λαιμοῖς, 

xii τότε πιστεύσω Μάρτυσιν ἱρὰ φέρειν. 

178. Πρὸς τοὺς ἀπὸ τῶν dn τάφων λέϑων vals 
- οἴκοδομοῦντας. 

Τιμὴ Mügmpaly ἐστιν ἀεὶ ϑνήσκειν βιότητι; 
 αἡματοἢ οὐρανίον μνωομένους μεγάλου". " 

spon δὲ φϑιβένοιρ" ὃς βήματα δ' ἄμμιν ἐγείρει 
ἀλλοτρίοισι λίϑοις, μηδὲ τάφοιο τὖχοι. Ὁ 

1714: Hl τοὺς ἂν μαρτυρίοις τουφῶντας, 
Mágrepes, αἶμα ϑεῷ μεγάλην ἐσπιίσατε λοιβήν;" 

xal μέντοι ϑεύϑεν ἄξια δῶφ᾽ ἔχετ — c 
Bán" ὕμνους, λαοὺς, ψυχῶν» σέβας, ἀλλ' ἀπὸ τὐμβων 

a “- φεύγεεε, γεχροκύμοι, μάρτυσι πιηϑόμενοι. 
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175.-IMi τοὺς αὐτοί. — 
“Δαϊμοδιν εἰλαπέναζον, ὅσοις và πάροιϑε μεμήλιᾳ; 

δαίμοισιν ἦρα φέρειν, οὗ καθαρὰς 9aliug: , 
τούτων» Χριστιανοὶ λὺσιν εὕρομεν, ἀϑλοφόροισε, 

- ᾿ στηφάμεδ᾽ ἡμετέροις πνευματικεὶς συνόδους. 
»ὔν. δέ τι τάρβος ἔχει με" ἀκούσατε, οἱ φιλόκωμοι, 

πρὸς τοὺς δαιμονικοὺς αὐτομολεῖτε simt, 

176: . Καιὰ κυμβωρύχων. 
Μηκέτι πηκτὸκ ἄροτρον ἀνὴρ ἐπὶ γαῖᾳν ἐλαύνοι; 

μὴ πέλαγος πλώοι, μὴ δόρυ. ϑοῦρον, ἔχοι" 
ἀλλὰ φέρων σκαπάνην τε καὶ ἄγριον ἐν φρεσὶ ϑυμόν, 

ἐς τύμβους πατέρων χρνσὸν Tox ποϑέων. 
ὁππότε καὶ τοῦτόν tig ἐμὸν περικαλλέα εὐμβον 

. σκώφψεν ἀτασϑαλέων εἵνεκα χερδοσύνης, 

TOTIS Hed τῶν E Ping. 
Ἑπτὰ βίοιο πέλει τάδε ϑαύματα" τεῖχος, Gyalua;" 

χκἥποι, πυραμίδες; νηός, ἄγαλμα, τάφος". 
ὄγδουν ἔσκον ἔγωγε πελώριος ἐνϑάδρ τὐμβος, «τ 

ὑψιπρχὴς, σκοπιέλων τῶνδ᾽ ἀποτῆλε ϑέων" 
πρῶτος δ᾽ ἐν φϑιμένοισιν ἀοίδιμος, ἔργον ἅπληστῳν 

τῆς σῆς, ἀνδροφόνε, μαινομένης παλάμης; 

178. Mo "Ὁ 
"aro dede spes pce dir i 

πουλὺρ- ὑπερτέϊλων τηλεφιινὴρ σκόπελος. 6. 
»» δὶ. ir^ ϑὴᾳ ἐτίγκξεν dpiatiog εἵνεχα ἀρυσαῖεν DE 

τιρόχϑην γώτονος ἐκπαλώμαιρεν 
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Ὑ79.. Κατὼ eife — 
᾿τὸν τὐμβοῖο τόσου ληϊστορὰ, ὃν πέρν πάντη 

τ Ado» πετραπέδων" ἀμφιϑέει σεέφανος͵ " 
ἄξιον αὐτίκ᾽ ἔην, αὐτῷ ἐνὶ σὴμωτι ϑέντας. 

- αὖϑις ἐπιπλᾶσαι χάσματα vow 

180. p τυμβουύχονν . 
Ἔργον ἀλιτρὸν ὅπωπα, κεχηνότα τύμβον, ὅδεύων" 

χφνυσοῦ ταῦτα πέλει ἔργματα. τόν δολίου" 
εἰ μὲν χρυσὸν ἔχεις, sd κανάν" εἰ δ᾽ "ded 

᾿’σϑὲν ἔηρ, avri» μήσαο onte. 

481. Εἷς τοὺς αὐτούς. - 
'Oaadtioy ταχράμενφαι βροτῶν βίον "οὐδ᾽ dig kdo 

ἐκφυγέειν παλώμας 7είτονος οὐλομένας, 
ὅς μι καὶ αἰπὺν ἐόντα χαμαὶ βάλε νηλῶ ϑυμῷ, 

οὔτι ϑεὸν δείσορ, οὐϑ' doin φϑυμένωμ-- 
5 

E 482 Ely vols αὐτούρ. 
"τὸν τῦρβων: πακοεργὸν ἀλάστορα φεύγετε. πάρτε. 

* téjvid* ὅσην σκοπιὴν φήξατο ῥηϊδίωρτ 07 
seii pn em ἀλλ᾽ MAE 

χζεσϑε" φϑιμένουν ὧδ᾽ ἂν ἀρευσάμεϑιν 

183. Εἷς τοῦς ἀὐτούς. 
465 olus 3e agp πψονεύσσυμαι ἐγγῆϑεν ἤδη) 

τοῖσί τὸ αυμβορύχοι, νοῖς τε: 
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gus οὔτις ἐκεῖ τυμβαλέτις: mE 
Καπαδόχεησιν Haye μὲγ ἔξοχος, ἀλλὰ δέδορκαρ 

οἷα πάϑογ" στήλῃ γράψατο μεχροφόνον. 

186. Ele τοὺς. αὐτούς" 
τοῖχος ἐνὶ προπόδερσι,, καὶ, ὄρϑιος, ἔνϑεν ἔπειτα 

ὕπιμορ, ἐκ λαγόνων εἰς ὃν ἀγειρρμένων 
τύμβος τῆν, παϑύπαρϑελάφου λόφος: ἀλλὰ τίταῦταν 

rail ayieogüeg οἵ μ᾽ xar an - 

186- . Bls.sgha αὐφούε» 
Νικρῶν νεκριν πέλοι καὶ pipa" ὃς P depen. - 

infin, gmermia. τῇ xóxo τρῖα πώδοι" 

eig τὸν, ἐμὸν τάφονι ἐβαλάφαδεις 
sig μὴ χρυσὸν ἄξηις JAgago 4n μύες 

487r. Blob olm t 
Τίς τίνος, οὖς sgisi. στήλη" πρὸ; γὰρ Sero τὶ x 

τίς χράνος;-ἀργαίης φῆμαι. τόδ᾽ dgyaalns* 
τἰς δὲ σ᾽ ἐνήρατο; εἰπέ" φϑόνες. τὰ δέν χεῖρες ἁλιεριβὰ, 

7 agehtoras- ὡς τὸ Ads ἀφνσάχ, ἔχοι σεαίῤην. 

. 188.᾽ Εἰς sedo deg 

"Qs ἐμὰν παρὰ σῆμα φέφειο πόδε, Tg qn cim 
“ποῦ νεοκληφονάμον περαὶ παϑώντ' ἀδίκῶς" 

ol γὰρ Ko» χρυσόν τε καὶ ἄργυρον, X. ἐδοκήθην, 
κάλλεϊ βαρμαίφον ταρματέρον λαγόνων. 
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. 14189: i Elesbi edmód “ὦ 
Rudd πέλας, καὶ κλαῦσον ἰδὼν τόδε Wis ϑευδγεόρ, 
dinor ἔην; νῦν αὔτε τάφον δηλήμονος ἀνδι 
σῆμα πέλω. μὴ τὐῤβοῦ ἐγείφειε βροτὸς ἄλλ 
τί πλέον, εἰ παλάμαισι φιλοχρύσοισιν ism) 

᾿ 190. Εἰς τοὺς αὐτούς: 
ἰὼν καὶ κληῆδες ἀμειδήτον ϑανάτοιο;: 

καὶ iiy, σκότίης βένθεα, χαὶ νέχυε; 6 
πῶς ἔτλη τύμβον τις ἐμὸν ἔπι χεῖρας ἐνεγκεῖν». 

πῶς ἔτλη; φϑιμένων [κήϑεταν οὐδ᾽ ὁσίη ;] 

491. El cede αὐτούρ. 
᾿σμβῶμαι πληγῇσιν. ἀνικελίῃσιν d vip og 

πέτρωμ, ὥς τις ἀνὴρ ἐν δαὶ λευγαλέῃ ὁ ὁ. 
salia φίλα ϑνητοῖσι" τὸ δὲ alios ὡς ἀβϑέμιατον" 

τὸν vip οἷον ἤζων χφυσὸν᾽ ἀποξόομαι, 

192. Εἷς τοὺς αὐτούς. 
“πρός γε. ϑεοῦ ξενίου ψιτάζομαι ὅςτις ἀμείβεις — ̂ 

αὐμβον. ἐμὸν φράζειν " τοῖα πώϑοις ὁ δράσαξ, 
9x οἶδ᾽ ὄντινα τύμβος ἔχει νέκυν" GU ἐρέω ye. - 

δάκρν᾽ ἐπεσπόνδωρι. τοῖα πάϑοις d δράσαρ." 

4938.: ᾿Εἰς τοῦς αὑτούς, 
ires tci», yains τὸ μυχοὺς wid πειρατὰ sidyrod) 

ἦλθες ἔχειν ποϑέων χρυσὸν ἐμοῦ véxvog" 
νεκρὸν ἔχω καὶ μῆνιν ὀμολότος» ἤν τις ἐπέλϑῃ, 

Ταῦ εἰ λειΐξῃ δώσομεν ἀσλασίως, 
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194. " Εἰς τοῦς οὗτοῦ,. Ὁ 
Εἴ σοι χρυσὸν ἴδωχα μόνῳ pros, οἱ οὐκ ἐφύλασσε 

τοῦϑ' ὅπερ εἰλήφεις, ἢ καχὸς ἦσϑ' ἂν ἄγαν. 
sis δὲ τάφον σκάπεεις, τὴν αἰδίσιμον παραϑήκην, 
xo) LÀ “πὶ gue, ἄξιος sini LA 

. 195. Εἰς τοὺς αὐτούς" 
Τοὺς ζῶντας κατόρυσσε- τί γὰρνεκροὺς κατορύσσειξξ, 
ἄξιοί εἶσι τόφων, οἷ σὺ ζῇν εἴασαν οὕτω, 
πὸν πῶν οἰχομένων ὑβριστὴν καὶ φαόχρυσο, 

"Uo. 496. Εἰς m αὐτούς. 

“αὶ ab, dla, παλάμῃσι vts ἢ μύστιν ἐδωδὴν 
δίξῃ ϑαρσαλέως, ἢ ϑεὸν ἀγκαλέσεις, 

χείροσιν αἷς διόρνξας ἐμὸν τάφον" ἦ ῥα δίκαιον 7 
sib loves πλέον, εἰ σὺ τάλαννα ire 

197. "zh τοὺς absol 

Φησὶ Δίκη" τὶς πίστις, δὲ Dacos, ὃν λαγόνεσσι 
σῇσιν ἔδωκα νέκυν, γαῖα φίϊη, φϑίμενον:; 

* * 
"Οὗ quis μ᾽ ἐτίνοξον. ἀτάσϑαλος ὥλεσὲν ἀνήρ, " 

ἡ καὶ φιλοκερδείης εἴνεκα τοῦτον ἔχω. 

198; ΕἾ; τοὺς αϑεσύς. * 
* gi τάδ᾽ Jav ἄσυλα  ϑεὸς vicus" ἀλλὰ ϑεὸς pi 

^ Tlaoc* εἰ Qi νέκυς, ὄψεϑ᾽ d τυμβολέτης. 



48. JIIETPRTOPIOT TOT 8EOAOTOT, 

- 499. Εἰς volg αὐτούς. . 
ἯΙ ῥά σι δινήσουσιν "Epis" αὐτὰρ yg 

ταλαύσομ᾽ ἀποφϑιμένους" κλαύσομ᾽ ἄγος παλά 
un - 

200. Εἷς τοὺς αὐτοῦς, 
ira τυμβοχόοι, ναὶ λήξατε βένϑεσι γαίης 

κεύϑείν τοὺς φϑυμένους" εἴξατε τυμβολέταις" 
qaxgür aud τάδε γ᾽ ἐστὶ σοφίαματα, ὃς φιόχρυδοι 

εὕρωσιν παλάμην, σήματα xoje χέει. . d 

201. * Els τοὺς αὐτούς. 
Τίς δ᾽ ἀνέηκεν, ἄπληστε, τόσον καχὸν ἀντὶ τόσοιο — | 

πέρδεος ἀλλάξαι, μηδὲ παρεσταύτορ. | | 

Ele τοὺς μδτούρ» "| 
Ze καὶ ipis, páya χαίρετε, σήματα νεκφῶφ 

αὐκέτι χηρύξω μκήμααι Tolg 3 φϑιρόφαις"Ἤ ] 
ἡνίκα τὸν περίφαντον ἐμὸν [τάφο»] ὥλεσε γείτων; 6 

γαῖα φίλη, qiidé uo) δάψνυσρ ποὺς φϑιμένονρ; 

203. Πρὸς τοὺς ᾳδτοῦς." ᾿ 
Aa, καὶ πλακόεντες ἐν. οὔρεσιν, 1 ἔργα γιγάντων, 

πόμβοι, καὶ φϑιμέναν ἄφϑιτε μνημοσύνη.. 
σεισμὸς v ἄντα βράσειεν ἐμφῖς »εχἐσσὶν ἀρήγων,, 

εἷς ii χεὶρ ὀλοὴ ἦλϑε σιδηροφδρος, " 

^ 204: Πρὸς τόδε «ἀξούρ, 
Ἡνίκα τὸν. περίβωτον ἐπ᾽ οὔρεος; ἄγρια Tics, i. 

τύμβον ἀνεῤῥήξω, ads i fous χέκψας; 
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δ᾽ dio, πῆς χεῖρες ἐπὶ ὀστέα; ἢ τάχα [ro . 

τῇ αχέϑον, εἰ ϑέμες do τοῖρδ᾽ Dra "iier Tour 

. 205. Πρὸς τοὺς αὐτούς. 7 
᾿Ξήμάτα, καὶ σποδιή, xii ὀστέα, οἵῳ πώριδροὶ 

δαίμονες, οὗ φϑιμένου volets τόνδε λόφον; 
τόνδ᾽ ἀλιτρὸν γίννυσϑε, ὃς ὑμέας ἐξαλάπαξεν, 

πῶνδε περιϊτιόνων Nióquoy sms toi». 

206. Κατὰ Τυμβωρόχων, 
τύμβοι, " σκοπιαί, καὶ οὔρεα, roten 

πλαύσατε τύμβον ἐμόν, κλαύσατε «vj 
ἠχὼ δ᾽ ἐκ σκοπέλων πυματηγόρος ἀντία μέ “Ἢ 

τῶνὰν ὧν περινπιόνονε χλαύαατο τυμβολέτην. 

*207. El τοὺς odios. 
Κτείνετο, ληΐζεσϑε κρκοὶ κακρκερδέες ἄνδρες," 

οὔτις ἐπισχήσει τὴν φιλοχρημοσύνη»" 
εἰ τάδ᾽ Ele, naxorpyi, κακόφρονος εἵνεκα χρυδοῦ, 

πᾶσι τεὴν ἐπέχειν ἁρπαλέην παλάμην, 

208. Εἷς τοὺς αὐτούς. 
Οὗτος ἔπεῤσεν ἐμὸν φίλιον ἐλπίδι κούφῃ, 

- ὃν μοῦνον κεεάνων ἔνϑεν ἀπῆλθον ἔχων" 
xai τοῦτόν τις ἀλιτρὸς ἑαῖς παλάμαις ὀλέσειεν, 

dx δ᾽ ὀλέσας τύμβου τῆλε βάλοι πατέρων. 

209. Εἰς τοὺς αὐτούς. 
P τὸν ἐμὸν. διέπερσε φίλον τάφον, οὔρεος dens " 

isl" ἀναιιρόμενον ἡλίκον δοσατίηρν 
Anth. II. 
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χρυσὸῤ ἔϑηξε μάχαιραν ἐπὶ do glos: χρυσὸς ἄηληστον 
μασι χειμερίοις late γανσιβάτην. 

κἀμὲ χρυσὸς ἔπερσε μέγαν περικαλλέα τῦμβον 
ἐλπισϑείς" χρυσοῦ δεύτερα πάντ᾽ ἀδίκοις. 

., 210." Εἰς τοῦρ αϑτούο. 
πολλάκι, γανηγοῖο δέμας κατέχωσεν ὁδίτης; . 

κύμασι πλαζόμενον, πολλάλι ϑηρολέτου" 
ἤδη καὶ πολέμῳ τις ὃν ὥλοσιν- ἀλλ ἐμὲ γεῖτων 

᾿χωσθϑένε᾽ ἀλλοτρίοις χερσὶν ἔπερσι πάφιον, 

214. Els τοὺς αὐτούς, 

4fà χφυσοῦ δολίοιο" πᾶσον κακὸν ἴπλεο, ϑνητοῖς 
σιν καὶ φϑιμένοις χεῖρα φέρεις ἀδικῶν * 

οἷς ydo ἐμὸν τὐββὸν τε καὶ ὀυτέα δῶκα φυλάσσεεν 
᾿ τῶνδ᾽ διὸ ταῖς μιαραῖς ἐξα ὁμην παλάμαις. 

H "o 212. Ἐὲς τοὺς σδιδδι. 0^ 
πάνὲ ἴϑανεν νεχύεοσι" τἰ παίζομεν; οὔτις f αἰδὼς 

ἐκ ζώντων φϑιμένοις- δέρκεο τόνδε τάφον, 
7 ὄν yf ἐλπὶς χρυσοῖα διώλεσε, τόσσον ἐόντα - 

ϑαῦμα παρερχομένοις, ϑαῦμα περικτιόαιν! 

. M Εἰς τοὺς αϑνοίε. 
iso, ἤν γε ϑάνω ποταμῷ δέμας ἠὲ κύνεσσιν 

.Ο (iyu, ἠὲ πυρὶ δάψατο παντοφάγῳ: 
λώϊον ἢ παλάμῃσι φιλογρύσοισιγ ὀλέσθαι". ' 

δείδια, τόνδε τάφον τοῖα ποϑόνϑ' ὁρόων: 
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21Ά.- do. 
δήποτε Κῦρος ΕΝ βασιλήϊον ὡς ἀνέωξεν . 

τύμβον ἐπὶ χρυσῷ, γράμμα τόδ᾽ sls μόνον. 
οἴγειν. ἀπλήστοιο τάφους χερός" ds δὲ σὺ τόσαον 

σῆμα τόδ᾽ οὐχ ὁσίαις ᾧξας, ἄνερ, παλάμαις, 

215: ΕἸς τοὺς αὐτοῦ; 
ΜΚ, κακὸς οὐ φϑιμένοισι, vd ἂν φϑεμένοισιν ἀφήγοι- 

ὃς δ᾽ οὐδὲ φϑιμένοις, οὔποτ᾽ ἂν οὐ φϑυμένοις: 
ὃς δὲ σὺ τοῖς φϑιμέναιφρι ἐπεὶ τάφον: ̓ ἐδαλάπᾳξας, 

οὔποτ᾽ ἂν οὐ φϑεμένοις χεῖρα φέροις δσίῃν. 

246: Πρὸς τοὺς αὐτούς. 
iere , οὐδὲν iyu πτοιχὸς νέους ἐνθάδε κεῖμαι: 

2j tic ἄτίσῃς τυμβοφόνοις παλάμαις. 
οὗ γὰρ AE y peo τάφος, diZ Kify9r- - 

πάντα φιλοχφύσοις ἔμβατα. φεῦγε Δίκην. 

707 MT τε αὐτούς. Σ΄ 
Οἱ τύμβοι, φϑιμένοισιν ἀρήξατε, εἶπον ἅπαντες, 

ἡνίᾳ δ Movie τόνδ᾽ ἐτίνασσε τάφον. 
Οἱ rise; τὐμβοιρι" αἰ. δέξομεν:. αὖϑις ἀέρϑη- 

ὡς 4n) βονκτασίῃ γοῖαν ἀφεῖσα ep. 

^48. “ὁμοίωρ, ᾿ 
Ἔλυϑεν εἰς ̓Αἴδην τις" ὃ δ᾽ ἔπτατο" ἄλλος ὄλεσαὲ 

ϑῆρας" ὁ δὲ πλεκτὸν υἱέϊ τεῦξε τόμον" 
τούτων οὗτος ἀνὴρ οὗ δεύτερον ἔργον ἔρεξεν, 

^o πόνδε τάφον ῥήξας χείρεσιν οὐχ ὁσίαις. 
n 3 
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219. He; τοὺς αὐτούς. - 
El τόσον ἔργον ἔχειρας ὀλωλότι; οὗ μέγα ϑαῦμᾳ - 
εἰ δὲ τόσον διέπερσας, ἀοίδιμος ἐσσομένοισιν- 

« καὶ σὲ τις ir μεγάλοισιν ἀῤιϑμήσεὶ κακοεργοῖς, 
ipfo ἀπαῤῥήξανϑ᾽, ὃν καὶ τρομέουσι φονῆες. 

T 290. Πεὸς τοὺς chos. 
χρυσὸς μὲν “Ροδίοιδιν ἐπέκλυσε" σοὶ δ᾽ ἀπὸ τόμβων 

i χρυσὸν φέρει σίδηρος, ὃς κακὸν φέρει" 
ὄρυσοὶ, ὄρυσσε πάντας, ἢ τὰν ἂν bri 

τύμβος x ἐξαλέσειε πεσών, νεκύεοσι δ᾽ dpi 

το 224. El τοὺς αϑτούρ. 
τύμβος ys» δ᾽ εἰμγλίϑων χύσις" οὐκέτι τύμβος" 

« παῦτα α griorpísus εὗδε; nola Δίκη; 

À IO292. te. 

4 οἷ, καὶ τέφρη γενόμην καὶ χεῖρας ἀλιτρῶν 
, οὐκ «pror ρνσοῦ εἶπεν πραηόεερονν ] 

0 298. “πὰς νον ttes ES 

dlogan doping γενεῆς Pri, et t rig Fido 
τύμβο, χομαὶ βαλέειν οὖχ ὁσίαις παϊόμαιρ; 

224. fs τοὺς Ὁ αὐτο. B P 

τύμβοξ ἐγώ, σκοπιὴ τις ἀπ᾽ οὔριορ: ἀλλά μὲ ζεῖφερ 
Cbar ἴσον δαπέδῳ" τἰς τάδ᾽ ἄγῳξι νόμο; 



EHITPAMMATA. ᾿ '$3 

- 2286. Els νοὺς αὐλούο: 
Οὗτος ἐμὸς δόμος ἦεν ὀλωλότος. ἀλλὰ δίδηρος 

mea da τ dn "üuffo* oiv δόμον ie; ἔχοι, 

τ 226. Ele τοὺς αὐτούς. 
χὴν σκαπίνην ἐπὶ ἄρουραν" ἐμῷ δ' ἐπὶ σήματι βάλλειν 

δάκρυα, μὴ παλάμας" ἥδε δίχὴ φϑιμένων. - 

227. Εἰς sol αϑιούο. ᾿ 
νην ἐπὶ ἄρουραν "ἐμοῦ δ᾽ ἀποχάζιο εὐμβουξ 

E οὐδὲν ἴζω nii ζακάτων γρεύων. 

228. ^ Ei; τοὺς isole: 

Ἐξ δ᾽ ἄπληστε τάφων δηλήμονὰ τοῖον ἐώλπειν, " 
πάσσαλος ἂν τῇδε καὶ τροχὸς ἐκρέματο. 

229. ΄ Els τοὺς αὐτοῦς. 
τι πεῖ p! ἀνοχλίζεις κενεὸν τάφον" ὀστέα μοῦνα" 
τ κεύϑω xà) σποδιὴν τοῖσιν ἐπερχομένοις. 

230. ' Εἰς τοὺς αὐτούς. 

τύμβος ἐγώ, τύμβων πανυπέρτατος" ἀλλά μ᾽ Webs 
- ὥς τινα τῶν πολλῶν, ἀνδροφόνος παλάμη. 

ὡανδροφόνος παλάμη μὲ διώλεσε" λήξατε τύμβων; ὃ 
ϑνητοί, καὶ κἀερέων- hi ἐπὶ φελρά, xb" 

ib? ἐπὶ νεκρά, nivis χρυσοῦ διφήτορες ἄνδρες 
ἡ ἤδη καὶ rarior χρυσολογοῦσι κόνιν. 6 



54 P 411. ΤΡΗΓΌΡΙΘΥ ΤΟΥ͂ GEO40TOT 

᾿ 281. Εἷς τοὺς elle 
Ἄλλος τὗμβον ἔγειρε, σὺ δ᾽ ὥλεσας " ἄλλος ἐγείρον 

σὸν τάφον, εἶγε ϑέμις" ἄλλος igals βάλοι. 

: 235. Εἰς τοὺς αὐτούρ. ἡ ᾿ 
"Hin ναὶ γεκύεσσιν ἐπέχραον οἱ φιλάχφυσοι" 
sp ἐκ τύωβων, εἰ σϑένος, oi φϑίμων: 

233. El; τοὺς αὐτούς. 

^ mim ! drogilins νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνᾷ 
ὙΠ μοῦνα φέρω" τὗμβων ὀστῴι πλοῦτος ἅπας 

234. Εἷς τοὺς dels, 

“Δαίμονας, οἵ μὲ ἔχουσιν, diaieo* οὔτι γὰρ ἄλλο 
infos ἔχω" τύμβων δστέα is πλοῦτος ἅπας. 

t 335. εἰς τοὺς “δούς. 

Um χρυσοῦ δόμος Te» ὅλος τάφος, ὦ φιλόχρισε; 
obo? ἴδει τοίην χεῖρα φέρειν φϑιμένοιρς 

7236. Els τοὺρ αὐτούς. τ 

7 Mijn καὶ σιγὴ νεκύων γέρας" δὲ τ᾽ ἀλάπαξεν; 
οὗτος ἐμὸν πολλοῖς ϑῆχεν ἄξισμα πάφον. 

237. Εἰς τοὺς αὐτοί. 6. 

“Μᾶντ ἔχετε ζώοντες: ἐμοὶ δ᾽ ὀλίγοι τε φίλοι τὰ 
λᾶες τῷ φϑιιεένῳ" φείδεο τοὺ vixvoj. 
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ΒΕ 288. ἀκιὸς τοὺς odd — c 
Od χρναοῦ δόμος εἰμί" εἰ πέμνομαι» αὐτὸς yn) 

τύμβος, ὃν: ὀχλίζοις" πλοῦτος (po γέκυες. 

339: Εἷς soie αὐκᾳής: 

τύμβος ἐγὼ xiioc ἦα περικτιόνων ἀνϑρῴπων
. 

, si» δ᾽ iiu) στήλας χειρὸς ἀλιτροτάτηρ, “ 

] 249. Εἷς τοὺς αὐτούς. — C 
Ji λὴην φιλόχρυσον ἔχεις κέαρ, ἄλλον ὀρύσσεικ 
Το. χρυσόν" ἐμαὶ δ᾽ οὐδὲν πλὴν φϑιμένων κτερέων. 

- 244: Εἷς τοὺς eio . 
Aj δείξῃς μερόπεσσι γυμνὸν νέχυν, ἢ σε γυμνώσεᾳ - 

"ἄλλος. ὃ δὲ χρυσὸς πολλάκις ἐστὶν ὄγαρ. 

242. - Εἰς τοὺς αὐτούς. 
ἦε βροτοῖσι βροτοὺς ἐπὶ χεῖρας, άλλειν, 
ὁ καὶ ἐκ νεκύων σπεύδετε χρυσὸν ἔχειν. 

᾿ .243: ᾿Ἄμοίος:. 

“Ὑμετέροις τύμβοιαιν ἀρήξατι, οἱ τόδ᾽ δρῶντες, 
eiua δυϊχϑέν" ὅσον λεύσατι πυμβολέψῃ». 

24. Εἰε τοῦν σϑεσῦο. 7 

fie με" νὰν IE dimos ἀκινήτοισι λέβριαε. 
χρυϑόμενην ϑνηκοῖρ δεῖξε nur iet. 

΄ ͵ 



. - EN "e 
.* 6 FIILPPHPOPIOr TOP GE 40r0f 

. 2. 0. 245. “Ὁμοίωρ. 
Thea ἑάφον διέκερσας ἐμόν, τάλαν, ὥς διακέρσαν — V ΤΟ  φοίγο ϑοὸρ βιοτήν, ὦ φιλάχρυσον ἄγος... 

AG Εἶο τοὺς αὐτοῦ. “Ὁ 
᾿ χαῦϑοξ Τάρταρος ἦεν ἐπεὶ τάφον oix ἂν ἔξεῷ. 

οὗτος ἀνήρ" οἴμοι, ὡς βραδύπους δὺ Δίκην 

ἢ 2470 Onlus 
Ὡς βραδύπους σὺ inp, καὶ τύρταρος οὐκέτι δεινὸς 

"γ΄ οὐ γὰρ ἂν οὗτος ἀνὴρ τόνδ᾽ ἀνέψξε τάφον. 

. 248: Εἷς τοὺς ebrei 
ἽὭμοσα τοὺς ρϑεμένους, καὶ ὥμοσα Τάρταῤον, 

Εἥποτο τυμβολόταις εὐμενὲς ὄμβμᾳ φέρουν. 
᾿ 7249. Ὁμοΐως: " " 
«οὔρια καὶ πρῶνες τὸν ἐμὸν τἀφὸν ὥς vi»! ξξαῖρον:. πλαύσατε " πᾶς δὲ πέσοι τῷ cs τεμόντι Mog. 

20 380. Fhwkeé 0. 
Tleboilt εἶμι πένης" τύμβῳ πολύς, ἔνδον ἄχρυσος ᾿ἀσϑεναϑυβρίζων νεκρὸν ἀσυλότατον; . 

E MET EN IE 
Κῶν στῇς ποϑμένος ἄχρις ἐμοὺς κευϑμῶνας ὀρύσσων, 

μόχϑος σοὶ τὸ πέρας: ὀστέα μοῦνον ἔχω. 



ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. 51.“ 

^ 252. Eh τοὺρ᾽ de 
Ed ξέμνετε ὧδε- πολύχρυσος γὰρ ὃ τύμβος 

τοῖς τοϑέουσι λέϑους" τἄλλα δὲ πάντα κόνις. 

. .263. μοίωρ. 
Σαῖα φίλη; μὴ σοῖσι ϑανόνϑ᾽ ὑποδέχνυσο κόλποις, 

adv. τυμβωρυχίης κέρδεσι τιρπύμενον. 

254. “Ὁμοίως. . 
“τβριστὴς ἐπὶ ἔμ᾽ ἦλϑε τὸν οὐ ζώοντα σίδηρος", 

καὶ χρυσὸν ποϑέων εὗρε πένητα νέκυν. 

, Hilos τῶν Ἐπιγραμμάτων τοῦ Θεολόγον͵ 
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EHIIPAMMATA 
- EHIAEIKTIK A. 

1: HOAÁTAINOT ΞΑΡΑΤΑΝΟΥ͂; 
“24ορκάδος ἀρτιτόκοιο τιϑηνητήριον οὖϑαρ 

ἔμπλεον οἰδούνης πικρὸν ἔτυψεν Epic. 
νεδρὸς δ᾽ ἰομιγῆ ϑηλὴν Ὑπάσε, καὶ τὸ δυραλϑὲς 

τραύματος ἐξ ὀιοοῦ πικρὸν ἔβροξε γάϊα,, - 
᾿ς ἤδην δ' ἠλλάξαντο, καὶ αὐτίκα νηλῶ μοίρῃ 

τ τ τ ἣν ἔπορεν γαὐτὴρ, μαυτὸς ἀφεῖλε χάριν) 

2. "TIBEPIOT I4A40TZTPIOT.. 

Κιβμάδος drósov patois βρίϑουσι γάλακτος 
á φονίη δακέτων ἰὸν ἐνῆκεν ἔχις. - 

. φαρμαχϑὲν δ᾽ ἰῷ μητῴὸς γάλα νεβρὸς ditas" 
χείλεσι, τὸν κείνης ἐξέπιεν ϑάνατον. 

^9. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. οἱ δὶ ILAATONOZ, 
Εἰνοδίην καρύην μὲ παρερχομένοις ἐφύτευσαν 

παισὶ λιϑοβλήτου παίγνιον εὐστοχίης. 



4X; ἘΠΙΔΒΙΚΤΙΚΑ, 69 

στάντας δ᾽ ἀκρέμονάς ve καὶ εὐθαλέας ὀροδάμνους 
- κέκλασμαι, πυκιναῖς χύρμασι.  βαλλομένη. 
δένδροσιν εὐκάρποις οὐδὲν πλέον " ἢ γὰρ ἔγωγε 

δυρδαίμων ἐς ἐμὴν ὕβριν ἐκαρποφόρουν. 

. 4: KTAAHNIOT. 
“ὮΙ πώρος ἐν δνυμοῖσι νόϑης ζείδωρος ὀπώρης 

᾿ ἀχράς, ϑηφοβότου πρέμνον ἐρημοσύνης, 
ὀϑνείοις ὄζοισι μετέμφυτος, ἥμερα ϑάλλω, . 

οὖν ἐμὸν ἡμετέροις κλωσὶ φέρουδα fdgog. — - 
πολλὴ aoi, φυτουργέ, πόνου" εἵνεκα σεῖο. 

ἀχρὰς ἐν εὐκάρποις δένδρεσιν ἐγγράφομαι." 

ὅ. TIAAA444. un 
"Ovi, χειρὸς ἐμῆς γλυκερὸς πόνος, ἦ μὲν ἐφ᾽ ὑγρᾷ - 
φλοιῷ φύλλον ἴδησα ϑέρει: πιτόρϑος δ᾽ ἐαὶ δένδρῳ, 
φιζωϑείς, δένδροιο τομῇ καὶ καρπὸν ἄμειψιν. τ 
νέρϑε μὲν "inpr ἔστιν, ὕπερϑε δ᾽ ἀφ᾽ εὔπγοος ὄχνης, 

7 € ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. m 
"aygés ἔην" σέο χερσὶ μυρίπκοον * ὄχνην ἔϑηκαὶ, 

δένδρῳ πτόρϑον ἐνείς" σὴν χάριν εἰς σὲ φέρω. 

7. IOTAIOT ΠΟΑΥΑΙΝΟΥ͂. ᾿ 
Ἐξ sal σὶν πολύφωνος di) πίμαλησιν ἀκουὰρ 

ἢ φόβος εὐχομένων,"ἢ χάρις εὐξαμένων,. 
Ζεῦ “Σιερίης ἐφέπων ἱερὸν πέδυν, ἀλλὰ καὶ ἡμέων 

κλᾶϑι, καὶ ἀψευδιῖ νεῦσον ἑποσχευίῃ, 



,δδ᾽ -. 2Χ. ἘΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ. 

ἤδη μοι ξενίης εἶναι πέρας, ἐν δὲ μὲ πάτρῃ ᾿ 
ζώειν; τῶν δολχῶν παυσάμενον καμάτων. 

E 8. TOT ATTOT: 2 
"Ἐλπὶς ἀεὶ βιότου κλέπτει χρόνον" 5j πυμάτη δὲ 

^o φὼς τὼς πολλὰς ἔφϑασεν ἀσχολίας. '« 

9. TOT ATTOT. . 
“πολλάκις εὐξαμένῳ μοι Διὰ ϑυμῆρος ἔδωκας «." 

- πέλμαρ ἀκυμίντου, Ζεῦ πάτερ, εὐπλοΐης * 
δῴης μοι καὶ τοῦτον ἔτι πλόον, ἡδὲ σαώσοις 

COL ἤδη, καὶ καμάτων ὄρμισον εἰς λιμένας. ἦς 
οἶκος καὶ πάτρη βιότου χάρις- ai δὲ πιφισσαὶ 

φροντίδες ἀνθρώποις οὗ βίος, ἀλλὰ πόνόρ. 

. 40. ΝΤΙΠΑΤΡΌΥ ΘΕΣΣΑΔΟΝΙΚΕΩΣ. ? 

“πιούλυπος εἰναλίῃ ποτ᾿ ἐπὶ προβλῆτι vavvod dig - 
ἠελίῳ ψύχειν πολλὸν ἀνῆκε πόδα" 

οὔπω δ᾽ ἦν πέτρῃ latos χρύα, τοὔνεκα καί μιν 
αἰετὸς ἐπ νεφέων ὀξὺς ἔμαρψεν ἰδών" 

πλοχμοῖς δ᾽ εἰλιχϑεὶς πόσον εἷς ἅλα δύςμορος" 3 $e 
ἄμφω καὶ ϑήρης ἤμβροτε καὶ βιότου. ᾿ 

11. GEAIIIIOT, oi δὲ ἸΣΙΔΏΡΟΥ͂. 

. πηρὸς d μὲν γυίοιῷ, ὅ δ᾽ dg ὄμμασιν" ἀμφότεροι u 
εἰς αὑτοὺς τὸ τύχης ἐνδεὲς 3pdwiauv. 

τυφλὸς γὰρ λιπόγυιον ἐπωμάδιον» βάρος αἴρων, 
Ξαῖς κεόένου φωναῖς ἀτραπὸν ὠρϑοβάτι." 



ΣΧ. EHIMEIKTIKA. ΓΝ 
πῶντα δὲ ταῦτ᾽ ἐδίδαξε, πικρὴ πάντοϊμος ἀνάγχη; 

ἀλλήλοις μερίσαι τοὐλλιπὲς εἷς τέλεον. | 

42: AEALNIAOT. 

τυφλὸς ἀχητεύων χωλὸν πόδας ἠῤρταζεν; 
ὄμμασιν ἀλλοτρίοις ἀντερανιζόμενος. 

ἄμφω δ᾽ ἡμιτελεῖς πρὸς ἑνὸς φύσιν ἡρμόσϑησαν; 
ποὐλλυπὲς ἀλλήλοις ἀντιπαρασχόμενοι. s 

13. ΠΛΛΑΤΩ͂ΝΟΣ ΝΕΩΤΕΡΌΥ. 
trig: τις λιπόγυιον $ ὑπὲρ νώτριο λιπαυγὴς ,. 

ἦγε, πόδας χρήσας, ὄμματα χρησάμενος: 
ἄμφω μὲν πηροὶ καὶ ἀλήμονις, ἀλλ᾽ ὁ μέν; ὄψεις, 

ὃς δέ; βάσεις. ἄλλρυ δ᾽ ἄλλος ὑπηρεσίη, ἦς 
τυρλὺς γὰρ, χωλοῖο κατωμάδιον βάρος αἴρων 

τ ἀτραπὸν ὀϑνείοις ὄμμᾳσιν. ἀκροβάτει. 
ἥ μίᾳ δ᾽ ἀμφοτέροις ἤρκει φύσις. [4 gig inda: 

τοὐλλιπὲς ἀλλήλοις εἷς ὅλον ἠράνισαν. 

m ANTIQ140f BTZANTIOT, 
. ἀδγιαλοῦ ενάγεσσιν ὑποπλώοντα Δαϑραίῃ 

εἰρεσίῃ Φαίδων εἴριδα πουλυπόδην". 
μάρψας δ᾽ ὠκὺς ἔριψεν ἐπὶ χϑόνα, πρὶν. περὶ χεῖρας, 

-πλέξασϑαι βρύγδην ὀχτατόνριυς ἔμιχας. . 
δισκευϑεὶς δ᾽ ἐπὶ ϑώμνον jg οἰκία δειλὰ λαγριοῦ, 

εἰληδὸν ταχινοῦ πτωκὸς ἔδησε πόδας" 
alla δ᾽ ἁλοὺς" σὺ δ᾽ ἄελπτον ἔχεις γέρας dep 

qu$c, , 
ἄγρης Ζερσαίης, πρέσβυ, καὶ εἰναλίης. 



^u PX. EHIAEIKTIKA 
52214575 4$ aMEXHOTON. | 00 
«Αὐτὸ τὸ πῦρ παύσειν διξήμενος, οὗτος; ὅ νὑκέωρ 

τὸν καλὸν ἱμείρων λύχνον ἀναφλογίσαι, 
δεῦρ᾽ dx ἐμῆς ψυχῆς yov σίλαρ' ἔνδοϑι γάρ μον 

καιόμενον πολλὴν ἐξανίησι φλόγα. : | 

| 
| 

sovec 46. MBAEATPOT. 
Τρισσαὶ μὲν Χάριτες, τρεῖς δὲ γχυκυπάρϑενοι Ὧραι | 

τριῖς δ᾽ ἐμὲ ϑηλυμανεῖς οἰσεροβολοῦριμπόϑοι. 
ἦ γάρ τοὶ iplo: ido κατείρυσὶν, ὡς ἄρα μέλλων 

οὐχὶ μέαν τρώθειν, τρεῖς ἃ’ ἐν ἐμοὶ κραδίας; 

17. : FEPMANIKOT ΚΑΊΣΑΡΟΣ: 
οὔρεος ἐξ ὑπάτοιο᾽ λαγὼς πέσεν ἔς πὸτε βένϑος. 

ἐχαθοφυγεῖὶ μεμιαθ ὑρηχῦν ὀδόντα κυνός! 
ἀλλ οὐδ᾽ Ὡς ἤλνξεικαὶδὺ μόρον" αὐτίχὰ γὰρ μὲν, 

. )νΐνάλιος μιδρ ψὲς πνεύματος ὠρφάνισεν. Ὁ 
i πυρός, ὡς αἷνὸς, ἀὐσες εἰς φλόγα" ἦ ῥὰ σε δαίμων 

χὴν ἁλί, κὴν χέρσῳ ϑρέψε κύνεσσι βοράν, 

- 49. TÓP ATTOT. un 
Ἐκ κυνὸς elio κύων pe, τί τὸ ξένον; εἷς dud Oifoes . 
Ὅτ Με ρδδ κα πεδοϊ. θυμὸν ἔχουσιν B, o 
αἰϑέρα χοιπὸν Epolhe, λαγοί, Bavóv. ἀλλὰ φοβδῦμαι, 

᾿ Οὐρανέ- καὶ σὺ φέρεις ἀστερόεντα xbyà, ^ 

ΝΗ 19. 4PXIOT MITTAHNAIOT. - 
Ὁ ngl» ἀελλοπόδων λάμψας πλέον Αἰετὸς ἵππων, 

ὁ πρὶν ὑπαὶ μίτραις χῶλα χαϑαψέμενοι, 
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w Φοίβου χρησμῳδὸς ἀέϑλιον largi Τιυϑώ, 
ὄὀρνύμενον πτανοῖς ὠκυπέταις ἔχελον, 

xoà ἡγεμέὴ βιοσυροῖο τιϑηνήτειρα λέοντος, 
JL iod τε, καὶ δοπὶς ἠόνας ᾿Ισϑμὸς ἐγὼν, 

νῦ» κλοιῷ δειρὴν πεπεδημένος, οἷα χαλινῷ, 
καρπὸν ἐλᾷ δηοῦς ὀκριόῖντι λίδῳ, 6 

ἔσαν μοῖραν ἔζων Ἡρακλέϊ" καὶ γὰῤ ἐκεῖνος. c 
1600. ἀνύσας δούλαν ξιῦγλαν ἐφηρμόσοτο. 

. 20. 4440. 
Ὁ πφὶν ἐπὶ ᾿λχφειῷ στεφανηφόρος, ὦ "ne 6 τὸ πρὶν 

ϑισσάκι κηφυχϑεὶς Κασταλίης mug ὕδωρ, 
ὃ πρὸν ἐγὼ ἹΝεμέῃ βεβοημένος, ὃ πεὶν ἐπὶ "aj 

πῶλος, d plv πτηνοῖς ἴσα' δραμὼν Eni 
νῦν ὅτε γηραιός, γυροδρόμον ἡνίδε πέτρον 

δινεύω, regia fete, ἐλαυνόμενος. 

21... ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 
, Tol, πατρὶ Θεοσαλίη πωλοτρόφο, μέμψιν ἀνάπτω 

ἡηήγασος, ὡς ἀδίκου. Ξέρματος ἠντίασα,- 
ὃς Πυϑοῖ, xj» ᾿Ισϑμῷ ἐκώμασα, κἠπὶ Nipuor! 

Ζῆνα, καὶ Μρκαδιχοὺρ ἤλυϑον ἀκρέμονας" 
vi» δὲ βάρος πέτρηρ Ννισυρέτιδος ἔγαυκλον rey, - 

λιπιεύνων Δηοῦς καρπὸν ἀπὶ ἀσταχύων. - 

22. φεαῖπῆῖον ΘΕΣΣΑΛΔΟΝΙΚΕΩΣ. 

"N08 βριϑομένην δόμαλίν Amilo κούρῃ — * 
στῆσαν νηοκόρον θῦμα χαριζόμενοι, 
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ἧς ἀἴδην μώλλοντα προέφϑασεν εὔστοχος δίς, - 
εὖ πέμφϑη δ᾽ εἰς ἀγέλην πικνογονεῖν 
ἡ ϑεὸς ὠδίνων γὰρ ἐπίσκοπος οὐδ᾽ ἐδίκαζεν 

τικτούσας κτείνειν, ἃς ἐλεεῖν ἔμαϑεν. 

23. ANTIRMATPOf. 
Tuagó rs Ἄρχιππος, δὲ ἐκ νούσοιο βαρεδης 

Mors λιποψυχέων ἔῤῥεον εἰς ᾿αἴδην, 
εἶπε τάδ᾽ υἱήεσσιν - Ἰὼ φίλα τέκνα, μάκελλαν 

καὶ τὸν ἀροτρητὴν στέρξατέ μοι βίοτον. ΄ 
“ἢ ὀφαλερῆς αἰνεῖτε πόνον στονόεντα θαλάσσης, 

xol βαρὺν ἀτηρῆς ναυτιλίης κάματον. 
ὅσσον μητρνυιῆς γλυκερωτέρη ἔπλετο μήτηρ, 

. τόσσον ἁλὸς πρλιῆς γρῖα ποϑεινοτέφη. 

UM. AERNIAA TAPANTINOT. 
"orga: μὲν ἠμαύρωσε καὶ ἱερὰ κύκλα σελήνης 

νος ἄξονα δινήσας ἔμπυρος ἠέλιος. 1. 
ὑμνοπόλους δ᾽ ἀγεληδὸν ἀπημάλδυνεν Ὅμηρος, - 

λαμπρότατον Μονσῶν φέγγος ἀνασχόμενος. 

,35. ΤΟΥ͂ ATTÓT. 

. p τόδ᾽ ἱμρήτοιο δαήμονος, ὅς ποτὲ Aem; 
φροντίδι δηναιοὺς ἃστέρας ἐφράσατο, ^ 

ἀπλανέας ?' ἄμφω καὶ ἀλήμονας, οἷσιν ἐναργὴς 
ἐλλόμενος αὕκλοις οὐρανὸς ἐνδίέδεται. 

. αἰνεύσϑω δὲ καμϑν ἔργον. μέγα, καὶ “Διὰς εἴσω, 
500 δεύτερος, ὅστις ἔϑημ ἄσπρα φαεινύτοραι, 
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26. ANTIHATPOT 6E3YA4ONIKERE" 
τᾶρδε ϑεογλώσσους ᾿Βλυιὼν ἔθρεψε γυναῖκας ̂  - 

oig, καὶ Μακεδὼν Πεερίας σκόπελος, ^. 
Ἰπρήξιλλαν, «Ἀϊοιρώ; ᾿Ανύτης στόμα, ϑῆλυν Ὅμηρον, 

-ἀεσβιάδων Σαπφὼ κόσμον ἐὕπλοκάμων, “- 
[Ἤρινναν, Τελέσιλλαν dyuxliu, καὶ σέ, Κόριννα, 

υϑοῦψιν ᾿ἐθηναίης ἀσπίδα μεϊψαμέναν, 
ἹΝοσσέδα ϑηλύγλωσσον, ἰδὲ γλυκναγέα Ῥαύρτιν, 

πάσας ἀενάων ἐργάτιδας σελίέδων. ^ 
ἐννέα μὲν Μούσας μέγας Οὐρανός" ἐννέα δ᾽ αὐτὰς. 

Tuin τέκεν, ϑνατοῖς ἄφϑιτὸν ϑὐφροσύναν. ^ 
39: ΑΡΧΙΟΥ, didi ITAPMEWIRNOZ, |. 

Ἐὔφημὺς γλώσσῃ παραμεϊβεο τὴν λάλον ἢ 'Hyá, 
κοὺ λάλον ἤν τι 1n, toU? ἀκαμειβομέναν: 

εἰς σὲ γὰρ Ox σὺ λόγεὺς, στρέψω λόγον" ἣν δὲ σιωπᾷ," 
σιγήσει. τὸς ἐμεῦ γλῶσαα: δικρερτέρη; 

28. “πομμητου, οἱ δὲ άρκότπαη. - 
TEPOT, 

Εἰ καὶ 2 dies κέχυμαι χόνις ἔνϑα μονήρη; 
εἰ καὶ ἀμανροτέρη παντὸς ἰδεῖν oxonddor, 

Ἴλου τις καϑορῶν κλεινὴν πόλιν, ἧς ἐπάτησα 
᾿ Lilia; καὶ ? Πριάμου πάντ᾽ ἐκένωσα δόμον; 
γνώαιται ἔνϑεν Gaby πάρος ἴσϑενον. εἰ δέ με dites 

ὅῤρισεν, ἀρκοῦμαι μάρτυφι ἹΜαιονὶδῃ. 
29.: ΑΝΤΙΦΙΔΟΥ͂ BTZANTIOT; 

Τόλμα, νεῶν ἀρχηγέ, (σὺ χὰρ Minor ηὕραο πόσποιῷ — - 
ψυχὰρ ἀνδρῶν κάρδοσιν ἢ ἦρίϑισαρ) 
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οἷον ἐτεκτήνω δόλισν tov; οἷαν ἐκῆχας ." 
ἀγϑρώποις ϑονάτῳ, ἄραι ἀηράμερον:- 2e 

ἦν ὄντως μερόπων. χρύσιον γένορ, sif. ἀπὸ χέρσου 
τηλόϑεν, ὡς ids, πόντος ἀποβλέπετο. s 

30. ZHÁQTOZ οἱ δὲ BAZXOT 
᾿Εχλάσϑην ἐπὶ γῆς ἀνέμῳ πίτυς" ἐς τὶ μὲ πόντῳ 

ἀτέλλετε γαυηγὸν κλῶνα πρὸ voviding, . 

31.. A4HAON. .. ΝᾺ 
᾿ξ τὶ πίτυν πελάγεϊ πιστεύετε, yopganiiges, 

ἧς πολὺς 25 ὀρέων dita» ἔλυσε Νότος; 
αἴσιον οὔκ ἔσομαι πόντου σκάφος, ἐχϑρὸν disais ^ 

δένδρεον. ἐν χέρσῳ τὰς ἁλὸς οἶδα τύχας. 
^ -82..: A4ESHOTON. ^ 

ἡἐρτωκαγῆ (eDhusi ἐπὶ κροκάλαισὶ μὲ via ἢ 
καὶ μήπω χαραποῦ. πόματος ̓ἁψαμέναν;.» 

οὐδ᾽ ἀνέμεινα ϑάλασσα. τὸ δ' ἄγριον ἐπλὴι aud 
7 χεῦμα vol ἐὰ ata) ql ἢ Tetioey ἠϊόιὼν 

ὁ[λάδα τὰν δείλαιαν dé xios, ἦ γε τὰ πόντον 
V0 χεύμοτα κὴν χέρσῳ λούμια xj» πελάγει. τ 

t. 832. KTAAHNIOT. 
οὔπω és, καὶ ὄλωλα" τί δ᾽ ἂν πλέον, εἰ θυϑὸν 

ἔγνων, 
pr φεῦ, πάσαις δλκάσε μοῖρα κλύδων. - 

34. ΑΝΤΙΦΊΛΟΥ ΒΙΖΑΝΤΙΟΥ; 
Mwpla μεπρίψασαν. ἀμετφήϊοιο ϑαλάσσης “ 27 

- κὗμαξα, καὶ χόραφ βαιὸν ἐφοισαμένηγν,. 
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ἄλεσεν οὐχὶ ϑάλασσα, νεῶν φόβος, GAI- mi 7αΐης, Ἥφαιμζος. τίς ἐρεῖ πόντον ἀπιστότερρν, ἔνϑεν ἔφυν ἀπόλωλα." nup ἠϊόνεσχι δὲ κεῖμαι, λέρσῳ τὴν πελάγεὺς ἐλπίδα μεμφομένῃ. 
N ^  8&. ΤΟΣ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, "Merl μὲ πηγνυμίνην ἀκώτου τρόπιν ἔσπασε γείτων πόντος, κἣν χέρσῳ εἰς ἐμὲ μηνώμενος. 

36. ΣΕΚΟΥΝΔΟῪ, ᾿ ᾿Ὁλκὰς ἀμετρήτου πελάγευς ἀνύσασα κιὶν υϑὸν;, καὶ τοσιίκις χυιροποῖς κύμασι. γηβαμένη, ἣν δ μέλας οὐ κῦρος ἐπόντισεν, οὔτ᾽ dui χέρσόκ 

37. ΤΥΧΛΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ͂. “ΣΙ γήσας ἄρυσαι, τίνος οὔνελα; μηκὲν' dpiov. ' τεῦ χάριν; "Hovring ἡδὺ λέλογγα ποιόν. δύρκολος ἡ χρήνῃ, γεῦσαι, καὶ μᾶλλον ἐρεῖς ue. -δύρχολον, ὦ πικροῦ νάματος. ὦ λαλιῆς. 
t 38. AAEZIIOTON. El μὲν ἀνὴρ ἥκεις, ἄρυσαι, Eve, v5 ἀπὸ πηγῆς εἰ δὲ φύσει μαλακός, μή μὲ πίῃς πρόφασιν. ἄῤῥεν ἐγὼ ποτόν εἶμι, καὶ ἀνδρίοι Hbiror ἀρέσκω, Ὁ τοῖς δὲ φύσει μαλακοῖς ἡ φύσις ἐστὸν ὕδωρ, 

0007.89. MOFFIKIOR ἐν ιν 4 Κύπρις ἡπούσαισι- κοράσια, triv ἐφφροδιταν τιμᾶν, ἢ τὸν Ἔρων ὄμμιν ἐφοιλίσαμαι, 
Ea 
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quá Μοῦσαι ποτὶ Κύπριν" "ρει τὰ σνωμύλα ταῦτα - 
ει, ἡμῖν δ᾽ οὗ πέταται τοῦτο τὸ παιδῴριον: 

. 40. ΖΩΣΙΜΟΥ͂ ΘΑΣΙΟΥ, i 
Οὐ μόνον ὑσμίνῃσι καὶ ἐν στονόεντι κυδοιμῷ 

το Glo! ἀρειτόλμου ϑυμὸν ᾿ἀναξιμένους, ον 
ἀλλὰ καὶ ἐκ πόντου, ὁπότ᾽ ἔσχισε νῆα ϑάλασσα 

- . donis, ἐφ ἡμετέρης νηξάμενον σανίδος. 
"αἰμὶ δὲ xiv πελάγει καὶ ἐπὶ χϑονὸς ἐλπὶς ἐκείκῳ, 

τὸν ϑρασὺν ἐκ διπλῶν ῥυσαμένη ϑανάτων. 

] 41. ΘΕΩΝΟΣ AAEEAWAPED T. 
H πάρος ἂντιπάζων ἐπιήφανος ἀσπὶς ἀκόντων; 

E 3j φόνιον στυγνοῦ κῦμα φέρουσα μόϑου, 
ἄγριον οὐδ᾽ ὅτε πόντος ἐπὶ κλόνον ἤλασε φωτί, 

καὶ πικρὴ ναυτέων ἔπλεϑ᾽ ἁλιφϑορίη, 
συζυγίης ἀμέλησα- καλὸν δέ σε φόρτον ἄγουσα; 

ναὶ φίλος, εὐχταίων ἄχρις ἔβην λιμένων. 

42. IOTAIOT ΔΕΩΝΙΔΟΤ.. ον 
Τὸν ἑνὶ νινδόνους ἔφυγον δύο Ἡυρτίλος ὅπλῳ, 

τὸν. μέν; ἀριστεύσας" τὸν δ᾽, ἐπινηξάμενος, 
᾿εργέστης ὅτ᾽ ἔδυσε νεὼς τρόπιν. ἀσπίδα δ᾽ ἔσχον 
-^ φῳϑοὶς κεκριμένην κύματι καὶ πολέμῳ, 

43. ΠΑΡΜΕΝΊΩΝΟΣ ΜΑΚΕΔΌΝΟΣ. 
Ἀρκεῖ μοι χλαίνης λιτὸν oxivoc, οὐδὲ τραπέζαὶς 

δουλεύσω, Ἀϊουσόων ἄνϑεὶ βουκόμενορ. 
μισῶ πλαῦτον ài ἄνουν, Bier s με πον, οὐδὲ T 

στήσομαι" οἵδ᾽ ὀλίγης ̓ δαιτὸς ἀιευϑέρίην; 
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44. - ΣΤΑΤΥΛΑΙΘΥ͂ 9 AAKKOT., 

Χρνυὸν dig εὔρὼν ἔλιπεν βρόχον" αὐτὰρ ὃ αρνρὰν 
- ὃν λέπεν οὐχ εὑρὼν ἦψεν ὃν εὗρε βρόχον, 

45. ΠΑΛΤΩΝῸΣ TOT METÁAAOr. 
Χρνσὸν ἀνὴρ ὅ μὲν εὗρεν, à δ᾽ duct: ὧν ὃ μὲν 

εὑρὼν 
ἡ ῥίψεν" ὃ δ᾽ οὐχ εὑρὼν λυγρὸν ἔδησε βρόχον: 

46. ΑΝΤΙΠΑΤΡΌΤ ΜΙΑΚΕΦΌΝΟΣ. 
“πηρὸς ἄπαις, ἢ φέγγος ἰδεῖν, ἢ παῖδα τεκέσθαι" 

- εὐξαμένη, δοιῆς ἔμμορεν εὐτυχίης" 
τίκτε γὰρ εὐϑὺς dela per o3 πολύ, xol τριποϑήτοῦ 

αὐτῆμαρ γλυκερὸν φέγγος ἐρεῖδο φάους. 
y Ἄρτεμις ἀμφοτέροισιν ὑπήκοος, ἥτε λοχείης 

μαῖα, καὶ ἀργεννῶν φωςφόρος ἡ aliu, 

"WT ΑΔΈΣΤΙΟΤΌΝ. 
τὸν λύκον ἐξ ἰδίων μαζῶν τρέφω οὐκ ἐϑέλουσα; 

ἀλλὰ jf ἀναγκάζοι ποιμένος ἀφροσύνη. " 
αὐξηϑεὶς δ᾽ ὑπὶ ἐμοῦ, κατ᾽ ἐμοῦ πάλι molor ἔσταν, 

ἡ χάρις ἀλλάξαι τὴν φύσιν οὐ δύναται. 

* 48. AAEZHOTON- 
Ζεὺς κύκνος, ταῦρος, σάτυρος, χρυσὸς δὲ ἐρώτα 

«Δήδης, Εὐρώπης, ᾿Αντιόπης, Δανάης, 

749. ΑΔΠΆΟΤα 
Ἐλπὶς καὶ σὺ Τύχη, μέγα χαίρετε" τὸν luis εἶρον. 

οὐδὲν ἐμοί αὶ ὑμῖν: παίζετε τοὺς μευ ἐμέ. 
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! $0. MIMNEPMOT, 

Τὴν σαὐτοῦ" φρένα τέρπε, δυρηλεγέων δὲ πολιτῶν 
ἄλλος ai σε χακῶς, ἄλλος ἄμεινον ἐρεῖ. 

" 51. ΠΑΛΤΩΏΝΟΣ. 
Mr πάντα φέρει. δολιχὸς χρόνος οἶδεν ἀμείβειν 

οὔνομα, καὶ μορφήν; καὶ φύσιν, ἠδὲ τύχην. 

52. ΚΑΡΠΥΔΑΙΔΌΥΣ. — 
᾿᾿Ιχϑῦς dyulosq τὶς dri βόνος εὔριχι βάλλων 

ἄλκυσε ναυαγοῦ κρᾶτα λιποτριχέα. 
οἰκτείρας δὲ νέκυν τὸν ἀσώματον, ἐξ ἀσιδήρου 

χειρὸς ἐπισκάπταν λιτὸν ἔχωσε τάφον" 
εἶρε δὲ κευϑόμενον χρυσοῦ κτέαρ. ἢ ῥα δικαίοις 

ἀνδράσιν εὐσεβίης οὐκ ἀπόλωλε χάρις. 

ὅ3. NIKOMHAOTZ, oi δὲ BAZZOT. 
ἀναστρεφόμενον" - NE 

Ἱπποκράτης φάος ἦν μερόπων, καὶ σώετο λαῶν 
εἤϑνεα, καὶ νεκύων ἣν σπάνις εἰν ᾿αἴδῃ. 

54. MENEKPATOTZ. "V 
Τῆρας ἐπὰν μὲν ἀπῇ, πᾶς εὔχεται ἣν δὲ ποῦ Bp, 

μέβφεται. ἔσει δ᾽ ἀεὶ κρεῖσσον ὀφειλόμενον. 

556. AO0TKIAAIOT, οἱ δὲ MENEKPA- 
ΤΟΥ͂Σ ΣΑΜΙΟΥ. 

Eu γηράσας ζῆν εὔχεται, ἄξιός ἐστε 
γηράσκειν πολλῶν εἰς ἐτέων δεκάδας, 
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"6s λα ΠῸὉ GEZZ4AONIKERE, - 

“Ἔβρου Bgtixlov κρυμῷ γπεπεδημένον ὕδωρ 
νήδειος ἐμβαίνων, οὐκ ἔφυγεν ϑάνατον"" * 

ἐς ποταμὸν δ᾽ ἤδη λαγαρούμενον ἔγκὸς δ;σϑών,. 
᾿αθυμᾷ τοὺς ἁπαλοὺς αὐγένὰρ" ἀγαρεέκάρη, «.“- 

καὶ τὸ μὲν ἐξεσύρή dove) iac ἢ δὲ μένοϑσα 
ὄψις ἀναγκαίην εἶχε τὰφον πρόφασιν. 

: δύρμορος ἧς ἧς iva διείλάτο πῦρ΄τὸ καὶ ὕδωρ" 
,, ἀμφοτέρων δὲ δοκῶν, οὐδενός ἐστιν. ὅλως, 

τὸ «T. IAMNOBAOUTC 00 
Tísre παναμέριος, Πανδιονὶ κάμμορε κοῦφα, 

μυρομένά κελαδεῖφ εραυλὰ διάιστομάτων ; 
ἧτοι παρϑενίας πφϑὸς ἵκετο, τὰν τοῦ ἀπηύρα, 

Θρηΐκιος Τηρεὺς αἰνὰ βιησάμενος ; 

. 58. ANTIILATPOT. M 

Ki xgardag αβυλῶνος ἐπίδρομ or guam τεῖχος, 

καὶ ar ἐπὶ dign Züva. κατηυγασάμῃν, ^ 
κἄπω» τ᾽ αἰώρημα, xai ᾿Πελίοιο κολοσσόν, 

καὶ μέγαν αἰπεινᾶν πυραμίδων κάματον, 
ἐνᾶμα ie Μωυσωλοῖο πελώριον. ἀλλ $7 ἐρεῖδον 

᾿ἀάρτέμιδος κεφέων ἄχρι ϑέοντὰ δόμον, 
xiva μὲν ἠμαύρωτο" τί: κεῖνα δέν νόσφιν ᾿Ολύμποῦ 

"dios οὐδὲν πω τοῖον ἐπηνγάσατο,ἁ 5. 

TE 49. , ANTIHATFOF, "E 
Ticcogu; αἰωοψοῦσεπαυυπερρύχων Pri sive 

Nixon ἰφηρίϑμους υἱέας ἀϑανάτων" 
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4 ab Miiraiay πολεμαδόκον, €. δ' ̓ άφφοδίτων, 
ἃ δὲ τὸν bailar, à δ᾽ [on 4h c 

iio κατ᾽ εὐόροφον γρωπτὰν siyog" ἐς δὲ νέρντὰν 
εοὔρανόν, ὦ Ῥώμας, Z'ait, πάτρας ἔρυμα; 

Seg ἀνίκατον. μὲν ὁ βουφάχος. ἃ δὲ [σε] Kings 
- φἤγάμαν" εὔμητιν Παλλάς» rectoris, - 

60. ΦΊΟΔΩΡΟΥ. . 

Πύργος δδ᾽ εἰναλίης ἐπὶ χοιράδος, οὔνομὰ. γήσῳ 
ταὐτὸν ἔγων, ὅρμου αὐμβολῷ εἶμι “ἀράς, 

δι. ὩἈΔΕΣΠΌΤΩΝ. " 

Τυμνὸν ᾿δοῦσα Atdxowo παλίντροπον £x πολέμοιδ, 
mai? ἐὸν ἐς πάνραν ὡὺν “όντα πόδα, ' 

ἀντίιη ἀΐξασα, δὲ ἥπατος ἤλασε λόγχαν, 
ἄῤῥενα ξηξαμένα φϑόγγον ἐπὶ κταμένῳ" 

ἀλλότριον Σπάρτας, εἶπεν, γένος, Tie mois aho 
URP, ἐπῶ Melia πατρίδα καὶ γενίταν;- 

62. ELTHNOT zIKEAÍATOT. 

'χῶνοι, τὴν περίβωτον ἐμὲ πτόλιν, Ἴλιον ἱρὴν, 
miri πάρος εὐπύργοις τείχεσι κλἠζομένην; 

αἰῶνος τέφρη κατεδήδοκεν" dM ἐν Ὁμήρῳ“. - 
εἶμαι, χαλαείων ἕρκος ἔχουσα πυλῶν! 

οὐκέτι μὲ axi Τρωσφϑόρα δοὐρὰτ᾽ ᾿Αχαιῶν, 
πάντων δ᾽ ̓ Εἰλήνων κείσομαι ἐν στόματι. i" 

: 
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mo δῆς ἈΣΚΙΑΉΠΙΑΟΣ... 
“14. καὶ γίνορ, til χαὶ οὔνομα", τῶν δ᾽ ἀπὸ 

Κόδρον - 
σεμνοτέρη προῶν εἰμὴ δὲ ̓ ἐγείμαχον. 

lg. rig ἔμ οὐκ ἤρεσε, τίς δὺς, ἀνελέξατο Αὐδὴν, 
, τὸ ξυνὸν. Μοναῶν γρώμμα καὶ ̓ ἀντιμάχου; 

: 64. .ΣΚΑΗΠΙΑΔΟΥ͂, οἱ δὲ 'APXIOT, — 
«Αὐταὶ πριμαίνρντα μεσαμβριναὰ μῆλά σε Μοῦσαι 

,ἴδρρκον ἐν κραναοῖς ὃὔρεφι»,. “Ἡσίοδὲ, ᾿ 
καί oos καλλιπέτηλον, ἐφυσσάμεναι περὶ πᾶσαι, 

ὥρεξαν δάφνας ἱερὸν ἀερέμογα, 
Bray, δὲ κράνας “Ελἰκωνίδος ἔνϑεον ὕδωρ, 

- τὸ πτανὸῦ πώλου πρόόϑεν ἔκοψεν ὄνυξ) 
οὗ σὺ "οριεσσάμενος μακάρων γένος, ἔργα τε μολπαῖς 

καὶ γένος ἀρχαίων ἔγφαφες ἡμιϑέων. 

ὡς 88. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 
τῇ μὲν ἔαρ κόσμος πολυδένδρεον" αἰϑέῤι δ᾽, ἄστῥω" 

BAN δ', ἤδε χϑών' eii δὲ, τῇ ndis 

66. ANTIHATPOT ΣΙΔΏΝΙΟΥ, 
Mropastvay Ds ϑάμβος, δὲ ἔκλυε τᾶς μελιφώνοῦ 

“Σαπφοῦς, μὴ δεκάταν Μοῦσαν ἔχουσι. ὀροτοῦ. 

- 67. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 
eiie μικρὰν 1o», lavage. s00geg, 

Yo λλήγϑαι καὶ τρόπον οἴόμενορ 



"P ΝΞ 

WA c CX EBRABRETIKS. 

A ὧν χλινϑεῖσα κἀὐδέτανδ. ih reco! 
φεύγετε irte lindo v andyoyo 

Miigual προγδνοισὶν i καινόν! οὐδὲ adve 
* σώξουσὶν " Φαίδρην. γνῶϑι καὶ 'Iritélviov. 

89: ΠΑΡΜΕΝΊΩΝΟΣ MAKEA0N02. 

ητρυϊῆς Dcus ic dà χόλοῤ, οὐδ' ἐν ἔρωτι 
, ἤπιος. olio πάϑη dégpovot Ἱππολύτου. . 

LE M 

70. MNAZAAKOT; 

Τραγλὰ μινυρομένα, “Πανδιονὶ σἰαρϑένε,, gard, 
Τηρέος οὗ ϑεμιτῶν ἀψαμένα λεχέων, 

᾿ τίπτε παναμέριος γοάξις ἀνὰ δῶμα, χελιδόν 
παῦε, ἐπεί σε μένει καὶ κατόπιν δάκρυα. 

"nome ANTIDIAOE "BrzANTION. 

᾿Ἀλῶνες dgdgeos τι αῆς ovdi, εὔσκιὸν pos - 
ἀνδράσιν ἄκρητον καῦμα ρυλοσίμέον., 

εὐπόταλοι, κεράμων σεεγαχώτεροι, οἰκία φατεῶν, 
τ olla τοτείγων, tior ἀκρέμονες, 
γαὴμὲ τὸν δμετέῥαισιν ὑποκλινϑέντα χόμαισυν 
fo bana", derive ἠνλίον suites ] 

Ty aPnkaTROT. ! 
Εὔδθλος ρμεΐας,. ὦ ποιμένες, ἐν δὲ yiii 27 

Χαίρων, καὶ δρυΐνῳ ὀπενδόμενος, pium 



᾿ 4X. EHIAEIETIKA. Τὸ 

ἀλλ᾽ οὐχ “Πρακλέης" ἕνα δὲ κείῖλον ἢ ποχὺν ἄρνα | 
αἰτεῖ, καὶ πάντως ἣν log ἐνλέχεται: 

ἀλλὰ λύκους εἴργει. τὶ δὲ τὸ πλέον, εἰ τὸ φυλαχϑὲν 
ὄλλυται εἴτε λύκοις, εἴϑ᾽ ὑπὸ τοῦ φύλακος; 

73. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ BTZANTIOT.. 

Εὐβοϊκοῦ κόλποιο παλινδίνητε ϑάλασσα, 
πλαγκτὸν ὕδωρ, ἐδίοις ῥεύμασιν ἀντίπαλον, 

ἠελίῳ κὴν νυχτὴ διταγμένον ἐς τρές, «ἄπιστον, 
- γάνσὶν ὅσον πέμπεις χεῖμα. δανειζάμενον. 

ϑαῦμα βίου, ϑαμβῶ σε τὸ μυρίον, οὐδὲ ματεύω 
σὴν στάσιν. ἀῤῥήτῳ ταῦτα μέμηλε φύσι. 

74. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 
Mygüs Myoipavilov γενόμην ποτέ νῦν δὲ Μενίππου" 

καὶ πάλιν ἐξ πέρου ϑήσομαι εἰς ἕτερον. 
καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἔχειν μὲ πού ᾧετο, καὶ πάλιν οὗτος 

οἴεται" εἰμὶ δ᾽ ὅλως οὐδενός, ἀλλὰ Τύχης. 

75. ' ErHNOT AZSKAAJLNITOT. 

υκῆν με φάγῃς ἐπὶ ῥίζαν, ὅμως ἔτι καρποφορήσως . 
ὅσσον ἐπισπεῖσαι col, τρώγε, ϑνομένῳ, . ^ 

76. ἈΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

“Διασᾶν ἐκ βροχίδων ἃ μὲν μία πίονα κίχλαν, 
᾿ς ἃ μία δ᾽ ἱππείῳ κόσσυφον εἷλε πάγᾳ,. 

ἀλλὰ τὸ ul» κίχλας ϑαλερὸν δέμας fs φόος "Hobo 
οὐκεῦ ἀπὸ nlewtós ipa δεραιοιόδαφ!, 



76 IX. EBHIAEIKTIKA.- - 

ἃ δ' αὖϑις μεϑέηκε τὸν ἱερόν. ἦν ag ἀοιδῶν 
φειδὼ χὴν κωφαῖς, ξεῖνε, λιναστασίαις. 

77. ANTIHATPOT ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ. 

Hiouíya κάλλει Γανυμήδεος εἶπέ n09 Ἥρα, 
ϑυμοβόρον ζάλον κέντρον ἔχουσα νόῳ" 

. ἄέρσεν πῦρ ἔτεκεν Τροία Ai" τοιγὰρ ἐγὼ nbg 
πέμψω ἐπὶ gola, πῆμα. φέροντα Πάριν" 

LN δ᾽ ᾿Ιιάδαις οὐκ aisióc, ἀλλ᾿ ἐπὶ ϑοίναν 
γῦπες, ὅταν Δαναοὶ σκῦλα φέρωσι πόνων: 

ὦ 78... ΔΕΩΝΙΔΟΥ͂ ΤΑΡΑΝΤΊΝΟΥ. 
Μὴ μέμψῃ μ᾽ ἀπέπειρον ἀεὶ Θάλλουσαν ὀπώρην 

᾿ἀχράδα, τὴν καρποῖς πάντοτε βριϑομένην. 
ᾧτπόσα γὰρ κλαδίοισι πεπαίνομεν, ἄλλος ἐφέλκαι" 

, ἅππόσα δ᾽ ὠμὰ μένει, μητρὶ περιχρέμαται. 

79. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αὐτοϑιλὴς καρποὺς ἀποτέμνομαι, ἀλλὰ πεπείρους 
πάντοτε" μὴ σκληροῖς rime με χερμαδίοις. 

μηρίσει καὶ Βάκχος ἐνυβρίζοντι τὰ κεῖνου 
ἔργα" Ανκούργειος μὴ λαϑέτω σε τύχη. 

80. ΤΟΥ͂ ATTOT. 

ἍΜάντιῃς ἀστερόεασαν ὅσοι ζητεῖτε κέλευθον, 
Ἰῤῥοιὲ εἰκαίης ψευδολόγοι σοφίης. 

ὑμέας ἀφροσύνη μαιώσατο, τόλμα δ᾽ ἔτικτεν, - 
τλήμονας, οὐδ᾽ ἰδίην εἰδότας ἀκλεΐην. 



TX. EHIJdEIKTIKA; Ἢ 

^ 84. KPINATOPOT. vor. 
μὴ εἴπῃς ϑάνατον βιοτῆς ὅρον εἰσὶ καμοῦσιν; 

ἃς ζωοῖς, ἀρχαὶ συμφορίων ἕτεραι, 
SQ. Nico Κῴον μόρον ἤδη letto. : 

εἶν ᾿πδῃ" νεκρὸς δ᾽ ἦλϑεν ὑπ᾽ Wu cl 
ἀστοὶ γὰρ zÜuBow μετοχλέσσαντες ὀχῆας, 

εἴρυσαν ἐς ποινὰς τλήμονα δυρϑανία. . . - 

82. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΜΟΝΙΚΕΩΣ. τ 

IMs δὲ ἐπὶ ἀγκύρης, ὀλοῇ πίστευε ϑαλάσσῃ,. — ̂ 
»αντίλε, μηδ᾽ εἶ τοι πιείαματα χέραος ἔχοι. 

καὶ γὰρ Lov ὅρμῳ ἐνικάππεσεν - ἐς δὲ κόλυμβοῦ 
ναύτου τὰς ταχινὲς óivog ἔδησε, χέρας. 

φεῦγε χοροιτυπίην ἐπινήϊον. ἐχθρὸς ̓ Τάκχῳ À 
πόντος. Τυρσηνοὶ τοῦτον ἔϑεντο νόμον; 

88. ΦΙΑΙΠΠΟΥ͂. 
ἽΝῆος ἐπειγομένης ὠκὺν δρόμον ἀμφεχόρευον 

δελφῖνὲς, πελάγους ἐχϑυφάγοι σκύλακες. 
χαπροφόνος δὲ siuv noi» κείνους ἐκελώσας, 

δύρμορος, ὡς ni γὴν εἷς βυϑὸν ἐξέϑορεν. 
Siero δ᾽ ἀλλοτρίης ϑήφης χάριν: οὐ ydg ἐλαφρὸς 
SO πάντων ἐστὶ κυνῶν ὁ δρόμος ἐν πελάγει." 

84. ΑΝΤΙΦΑΝΟΥ͂Σ. 
Ils ἁλιστρέπτου πλοχκτὸν κύτος εἶδεν ἐπ᾿ ἀκτᾷφι"». 

εμηλοβόνης, βλοσυροῖς κύμασι συρόμενον, - 
χᾶρα δ᾽ ἐπέῤξεψεν τὸ δ᾽ ἐπεσπάσα᾽ ἐς βυϑὸν Giusy" 

τὸν σώζονϑ᾽ " οἵτως πᾶσιν ἀπηχϑάνετο. ^ 



7s ZX. EXZLIdEIKTIKAX 

νανηγὸν δ᾽ ὁ νομοὺς Koyev μόφον. ὦ δὲ ἐκείνην 
^O καὶ δρυμοὶ χῆροι πορϑμέδα, καὶ Japérese 

85. WIAIHHOT OEXZAJONIKEA.S. 
Νῆα μὲν ὥλεσε πόντος, ἐμοὶ δ᾽ ἔπορεν πάλε δαίμων. 

πλαζομένῳ φύσεως νῆα ποϑεινοτέρην. 
πατρὸς ἰδὼν γὰρ ἐγὼ δέμας εἰς ἐμὲ καίριον ἐλϑόν, 

μουνερέτης ἐπέβην, φόρτος ὀφειλόμενος. 
ἤγαγε 0* εἰς λιμένας με, καὶ ἔσπειρεν δὶς ὁ πρέσβυς, 

vimoy ἐν γαίῃ, δεύτερον ἐν πελάγει. 

86. ANTIOIAOT. 

“Παμφάγος ἑρπηστὴς κατὰ δώματα, λιχνοβόρος μῦς, 
ὄστρεον ἀϑρήσᾳς χείλει. πεπταμένον, 

πώγωνος διεροῖο νόϑην ὠδάξατο σάφκα- 
v αὐτίκα δ᾽ ὀφεραχόνς ἐπλατάγησε δόμος, 

ἁρμόσϑη δ᾽ ὀδύναισιν" ὁ δ᾽ ἐν κλείϑροιαιν ἀφύκτρις 
ληφϑεὶς αὐτοφόνον τὗμβον ἐπεσπάφᾳτο. 

87. MaPKOT APTE. NTAPIÓ 
Μηκέτι »ῦν μενύριζε: παρὰ δρυΐ, μηκέτ qve : 

κλωνὸς ἐπ᾽ ἀκροτάτου, κόσσυφε, κεκλιμένος. . 
ἐχϑρόν σοι τόδε δένδρον" ἐπείγεο δ᾽ ἄμπελος ἔνϑα 

ἀντέλλει γλαυκῶν σύυκιος ἐκ πετόλων- 
»κεἰνῆς ταρσὸν ἔρεισον ἐπὶ κλάδον», ἀμφέ v ὀχλένῃ ^ 

| μέλπε, λιγὺν mpoyio ἐκ στομάτων κέλαδον. 
δρῶς γὰρ ἐπὶ ὀρνίϑεσσι φέρει τὸν ἀνάψοιον ἐξόν" 

ἃ δὲ βότρυν" στέργει δ᾽ ὑμνοπόλους Βρόμιος. 



Δαν ἘΠΥΜΕΤΑΤΥΚΩΣ 00 
:-88:. WLIYZIIO? BEXSA4ONIKEO X. 

“μιμφομένη Βορέην ἐπεπωτομὴν ὑπὲρ mn 
᾿ πνεῖ γὰρ ἐμοὶ Θῤήκης 5i ἥπιος οὐδ ἄνεμος, 
ἀλλά με τὴν μελίγηρὺν ἀηδόνα δίξατο νώτοις 

δελφίν; Ἀὰὶ πτηνὴν πόντίος ἡνιόχει. 
πιστοτάτῳ δ᾽ dglvg πορϑμευομένη, τὸν ἄκωπον 

ναύτην τῇ στομάτων ϑέλγον ἐγὼ κιϑάρῃ. 
εἐρεσίην δελφῖνες dai i Melegas duedor Ὁ 

ἤνυσαν, οὐ ψεύστης n Hd "deines. - 

89. ΙΑ ΠΌΤ. sica dori ὩΣ. 

«4ιμὸν ἀζυρὴν ἀ ἀκομυνβμένη, ninos - 
Jii) σὺν κούραις ἠκρολόγει στάχνας. ] 

ὥλετο δ᾽ ἐκ ϑάλπους" eid ἐκ "»αλάμης σὺνίριϑον 
τῇσαν πυρκαϊὴν ἄξυλρν ἐκ σταχύων, i 

μὴ vepiou, Δήμητερ, ἀπὸ χϑονὸς εἰ βροτὰν οὖσα» 
antes quere: σπέρμασιχ ἠμφίεσμψι, 

Ma s jt 
p MITTAHNAIOT, 

Νηῶν ὠκυπόρων ὃς ἔχεις, χράτορ, ἵππιε δαῖμον; 
. 361 μέγαν Εὐβοίης ἀμφικρεμῆ. σκόπελον, 

οὔριον εὐχομέγοισι δίδου πλόον Ἤρεος ἄχρις 
& nés, 4 Συρίης, πείσματὰ λυδαμένοιςν 

Ὁ 

Ἑρμῆ. ̓Κωρυνίων γαίων. πόλιν, d ὦ ἄνα, χαίροις; 
Ἑρμῆ, καὶ, λιτῆ πιροςγελάσαις δοῖῃ. 



80 IX. EHIAEIKTIKI 
* 

92.. AUVTIHATPONGEQIZAXONIK EdEN. 

ἡαρκεῖ τέττιχας μεϑύσαι δρόσορ: ἀλλὰ πιόντες 
ἀείδειν κὑκνων' εἰσὶ γεγωνότεροι. 

Ὡς καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, Seri? χάριν, ἀνταποδοῦναν 
ὕμνους εὐέρκέαις, aide, παϑὼν dilyg. 

τοὔνεκα aos πρώτως uiv ἀμείβομεν- ἥν δ᾽ ἐθέλωσιν 
Moiges, πολλάκι μοι κείσεαι ἐν φελῖσιν. 

qu ANTIILATPOT 
᾿φίπατρος Xhldairi γενίϑλιον ̓ ὕπασε βίβλον 

μεχρήν, d», Δὲ μιῇ. »υχτὶ, πργηαάμενος. 
ἴλαος ἀλλὰ δέχοιτο, καὶ ἀἰνήσειεν ἀοιδόν, 

Ζεὺς μέγαριῶς per ποϑόβενος, λιβάνῳ. 5. 

. 94. ΣΙ ΩΡΌΣ AITEATOR: 
Πούλνμον ἀγφεύσας πιοτὸ Τύννιχος, ἐξ ἁλὸς élg γῆν 

-ιἴῤῥιψεν, δείσας ϑηρὸς ἱμαντοπέδην; «i 
ἀλλ ὃ γλέφ᾽ ὑπνώόντω τωσὼν σινέδηον Τἀγωός, 

᾿ φεῦ, τάχα θηρευτὰς ἄρτι φυγόντα κύνας. 
ἀγρευϑεὶς ἤγφουσεν. δ.δ᾽ εἰς. ἅλα. Τόννιχος ἀῤθὺν 

ἧκε πάλιν ζωόν, λύτρα λαγωὸν ἔχων. 

95. A4ibEYOT MITTAHNAIORL Σὺ 
Χειμερίοις νἱφάδεσσι παλυνομένα. nds Beg; 

Ἰέκνοις εὐναίας ἀμφέχεε πτέρυγας, 
μέσφα μιν οὐράνιον κρύος ὥλεσεν; ἦ, γὰρ ἔμεινεν, 

αἰϑέρὸς, οὐρανίων ἀντίκιάλος νεφέων. 
1πρόχνη, καὶ Μήδεια, xat “εἶδος. αἰδέαϑητε, ^ 7 

μητέρες, ὀρνίϑων ἔργα διδασκύμεναι. 

αὐ 



DAACERHIARIETIEL ^ 8 
! " 96. ixmmarron 

bye ὁ T e ποτὸ τοῖσο Svyetel 
εἶπεν, ΠΕΡ νεύμενος εἰς idw - 

παρϑέῃ polierins; πύφη δ᾽ ἐμή, Jays σαγεργον 
ἠλακάτην, ἀφιεῦν κεῆμα πένητι βίῳν 

ἣν δ᾽ lag εἰς ὑμέναιον, ᾿ἀγαιΐδος 921 μητρὰς 
χρηστὰ φύλασσε, πόσει προῖκα βεβαιοτᾶτῃν. ^ 

97. ΛΑΦΕΙ͂ΟΥ ΜΙΤΤΑΗΝΑΙΟΤ. ^ 
᾿ανδρομάχης ἔτι ϑρῆνον ἀκούομεν, εἰρότι Τροίην, 

δερνόμεϑ᾽ ἐκ βώϑρων πᾶσαν ἐρειπομένην, ὁ, 
καὶ μόϑον Αἰάντειον, ὑπὸ στεφάνῃ τε πόληος 

ἔχδετον ἐξ ἵππων Ἵ Ἕκτορα συρόμενον, 
Ῥαιονΐδεω διὰ μοῦσαν, ὃ o) μία πατρὶς ἀοιδὸν 

κοσμεῖται, γαίης δ᾽ ἀμφοτέρῃς κλίματα. 

98... ZTATTAAIOT ΦΗΑΚΚΟΥ͂. 
ΦόδΙποδος δισσοὶ σε, καὶ Ἠλύκτρῃ Boplyeri; 
717 ko ϑείπνοις ἐλαϑεὶς Ἀτρέος "Ἠέλιος, ̂  
ἄλλα re πργλυπαϑέσσι, “Ζοφόκλεες, dp πυρείννοις 

ἄξια τῆς Βρομίου βύβια χοροιτυπίης 
τογὸν £d τφεγικοῖο κατήνεσσαν 
t αὐτρϊρνηρώων φϑυγξάμενον στόμωφεν: - 

HMRAINIAOT TAPANTIIOX. 
elo uires αἰγὸς πόσις iy ποϑ᾽ ding 

οἴνηξ τοὺς ἁπαλοὺς πάντας ἔδϑαψε xidlow, 
τὸν δ᾽ ἔπος ἐκ γαίης πόσον Va vi * χαῖρε, κόμμτερ. 

γναϑμοῖς ἡμέτερον »λῆμᾳ τὸ παρκοφάρον 
m. 



s? IX. ÉHI2EIX TIK X. 
Hx γὰρ lamslog οὖσα, nllo [ylvelTrietag ἀνήσει, 

o laser ἐπιαπεῖδαι aol, vin, uir ἃ 

-.$90. A40RIOT MITEAHNATOT. : 
“Δητοῦς ὠδίνων ἱερὴ τροφέ, τὴν ἀσάλευταν 

Αἰγαίῳ Κρονίδης ὡρμίσατ᾽ ἐν πελάγει, 
οὗ vU σε δειλαίην, ud τεοὺς, δέσποινα, βοήσω; 

δαίμονας, οὐδὲ λόγοις ἕψομαι 'ἀντιπάσρον.. “- 
ἀβζω δ᾽, ὅτε Φοῖβον ἐδόξαο, καὶ uer Ὄλυμπον 

Co “ρτεμὶς olx ἄλλην ἢ và λέγει πατρίδα: 

101. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. '- 

"Hoiges ὀλίγαι μὲν ἐν ὄμμασι», αἱ δ᾽ ἔτι ni lomol. 
πατρίδες οὐ πολλῷ γὶ αἰπύτεραι ποδίωκ, 

οἵην καὶ σέ, τάλαινα, παρερχόμενός ye Μυκήνην 
κ΄ Ἔγνωχ, αἰπολίου. παντὸς ἐψημοτέφην, “" 
αἰπολιχὸν μήνυμα" χέρων δὲ τις, ἡ πολύχφυδοῖ, 

εἶπεν, Κυκϊώπων τῇδ᾽ ἐπέκειτο πόλες. 

ἊΣ 102. "ANTANIOT APEEIOT. 
"Engl dyà Hqofiog ἀκρόπτολιρ αἰϑερίοιο; 

5| meglio Πιάδαις ἀστίρα ϑρειψομένην ^ 
ἀνπολϊοισιν ἵνανῖον ἐφημαίοισιν ἀνεῖμαι, 

slcaóà Πριάμου" δαίμοσιν δὲ δίκαῤ," 

, 408.. ΜΟΥ͂ΝΔΟΥ MOTNATIOT: . 
H πολύχρυσος ἐγὼ τὸ πάχαν πόδες, ἡ τὸν ̓χερειδῶὐ 

7 οἶκον ἀπὶ οὐγανίου διξαμένη γενεῆς, 



τ΄ ἼΧ, EHTAEIKTIKA, '85. 
" «Tol πέρσασα ϑιόκτιτον, ἡ Βασίλειον. 5^ 

ἀσφαλὲς "Ελλήνων οὖσά ποϑ' indie»; . 
μηλόβοτος κεῖμαι καὶ βούνομος yo Mielyn; ' 

τῶν ἐπ᾽ ἐμοὶ μεγάχων οὔνομ" ἔγουσα μόνον! 
"Iaor ἃ. Νεμέσεν βεμελημένον, εἴ γε, Ἱφυχήνης ὁ 

μηκέϑ' δρωομένης, aai, καὶ ἐσσὶ πόλις. 

404... A40EIOT MITTAHNAIOT. . 
ργος, Ὁμηρικὲ μῦϑε; καὶ Ελλάδος ἱερὸν οἶδας; 

; ke) χρυσέη, τὸ πάλαι" γερδέος ἀλρόποζῆ. 
ἐσβέσαϑ' ἡρώων κείνων κλέρς, οἵ gore Τροίης 

ἤρειψαν κατὰ γῆς ϑειόδομον στέφανον. 
ἄλλ᾽ ἢ μὲν χρεῖσσὼν ἐπτὶν πόλὶς-.οὗ δὲ πεσοῦσα, 

διλνυσϑ᾽ εὐμύκων αὔλια βουκολίων. 

τον ον 105 ΑΦΖΈΣΠΟΤΟΝ, , ... 
᾿Ἐκλάσϑην ἀνέμοτσι πίτυς. τὲ μὲ τεὐχεϊε νῆα; 

- ραψϑηγῶν ἀνέμων χεροόϑι βευσαμένα» ; 

406. )EfnNIAATAPANTINÓOR 
᾿θλκάδα πῦρ μ᾽ ἔφλεξε, τόσην ἅλα μετρήσασαν; 

ἐν χϑονί, τῇ πεύκας εἰς ἐμὲ κειραμένῃ, 
ἣν πέλαγος διέσωσεν ἐπὶ Πόνος" ἀλλὰ ϑαλάν 

τὴν ἐμὲ γειναμένην εὔφον drhotoripny.. 

107. τον 4rTOb i 
χὴν uii με' Byovon, καὶ οὔκ ἴθα nisriokógeléaig 

ναυσὶ διζϑύνειν ἄτρομον εὐπλοΐην" 
H Fa 



84 IX OÉHIdBIKTIXA- 
᾿ οὖκ ἀπόφημι δ᾽ ἐγά. fen μὲν σκάφορ' ἀλλὰ e- 

λάασῃ 
πᾶν Tov: οὐ μέτρων ἡ κρίδις, ἀλλὰ τύχης, 

oie πηδαλίοις i ἔρῃ πλέον" Ala ydg &AMr 

Sdgaog: ἐγὼ δ᾽ dv δαίμοσι φῳξημένη, 

108. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. ' 

Ὁ Ζεῦξ πρὸξ' τόν τδρωταῖ έλη τὰ σὰ ἐτάντ' 8 Sor 
Joi: 

P o: Bgletn xol adds αὐωνος tay. 

109. " orjrür Ar0KAER S. à 
Os». oW" aisi φάος λέξαιμὶ σι, τὴν ἐπὶ πολλοὺς 

τ ἀντιφάλοις πιρτὴν αὑμμαχον ὡπισάμην, 
. εἴτε δὲ βαιὸν ἐμοὶ n» πόντον ὀχάφος, ij μ᾽ ἀπὸ νηὸς 

ὀλλυμένὴν «ὁμίοὸς vp» ἐπὶ ἠξόνας. 
ὕάρεος ἐν qrolipoog ἔφαγον, χόλον, ἔν τε Qadsiyay,, 

Ἵνηρῆος; αὺ ἃ ἀρ ἐς ὅπλον ἐν ἀμφοτέροις. 

440. e inEIQT MIT! TARNAIOT. 

Οὗ στέργω βεϑυλῳίονς ἀρούρας, 
οὐκ ὄλβον. πολύχρυσον, οἷα. αὐ μῆς, 

ἔραμαι βίαν, Mog, 
10 Modi γάρ E kax βγαγιμα, gate. 

114. ἈΌΧΤΟΤ MET TURENAIOR. 
Gelinas pinta τις, Ra ατονρχρῦαιιμὲν οἷος .5 

μητέρος ἐν ἐκ κόλπων πρὸς φάος Aerenivow. 



FK EHÍABIKTIKA. . 85 

ἔμπαλι δ᾽ ὀλβίζουσιν δόοῦς αἰῶνὼ λιπόντας 
ἀπροϊδὴς Κηρῶν λάτρις ἔμοριφο Miéop- - οἱ μὲν γὰρ ζώοντες ἀξ παντοῖα περῶσιν. 
ἐς κακά, τοὶ δὲ μαχῶν εὗρον dog péijwer 

112. ANTIMATPOT ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΕΩΣ. 
Τρὶς δίκα με πινεύσειν καὶ δὶς τρία μάντιες ἄστρων 

φασίν .- ἐμοὶ δ' ἀρκεῖ καὶ δεκὰς ἡ τριτύτη, 
τοῦτο γὰρ ἀνθρώποις βιοτῆς ὅρος" οἱ δ᾽ £n) τούτοις 

7 Néfroge* καὶ Ἰϑέστωρ δ᾽ ἤλυϑεν εἷς ̓ αἴδην. -" 

. 1418. HAÁAPMENITNOX: Ὁ 
Οἱ κόρις ἄγρι κόρου κορέσαντό pov* AY ἱκορέσθηρ, 

700 ἄχρι κόρου καὐτὸς τοὺς κόρις ἐκκορίσας. 

114, TOT ATTOT.. 
“Παιδὸς ἀφ᾽ ὑψηλῶν κεράμων ὑπὲρ ἄκρα μέτωπα ." 

. αὕπτογτος, (Molgm »ηπιμίχοις ἄφοβον») ..— , μήτηρ ἐξόπιϑεν μαζῷ μετέτρεψε vónua." , 
δὺς δὲ vier [io ἐγκεγάφιστο γάλα.. 

115. A4EZHOTON.. Ὁ 
Moni? ᾿αγιλλῆος; τὴν Ἕκτορος. αἷμα πιοῦσαν, 

 Ἁαρετάδης Δαναῶν ἦρε κυκοκριοίῃ"". . 
γανηγοῦ δὲ ϑάλασσα κατίσπασε, καὶ παρὰ τύμβον 

ἰάδαντος owed ὥρμισεν, οὐκ Ἔϑθκῃ. 
καὶ χρέσιν "Ελλήνων οτυγερὴν 'ἀπιέδειδε ϑείλασσα, 5 

221-2010; ἀπέχεν κὔδος ὀφειλόμενον. ^ 



86 ᾿ IX. EIHAEIKTIKA 

146- 44440. 
Καλὰ Hoseidoo δίκασεν πολὺ μᾶλλον "adip - 
᾿ἀσαὶς ἐν αἰγιαλοῖσι βοᾷ, καὶ αἦμα τιγάσσει, 
αὐτάν ef ἐκκαλέουσᾳ, τὸν ἄξιον ἀσπιδιῴτην,. 
Bero, mai j| Τελαμῶνος, ἔχεις σάκος “Αἰακίδαο, 

i 417. ZTATTAAIOT. 
πένθιμον ἡνίκα πατρὶ Πολυξείνης ὑμέναιον 

ἐς ἄνυσεν ὀγκωτοῦ αὐφῥος ὕπερϑε τάφου, 
ὧδε φολυχλαύτοιο κόμας λακίσασα «αφύνον -. 

onis τεκέων κλαῦσε φόνους ᾿Εκάβη- 
“πρόσϑε μὲν ἀξονίοιςᾳϑιτὸν εἴφυσας Ἕκτορα δεσμοῖς- 

τὸς viv δὲ Πολυξείνης αἷμα δέχῃ φϑίμενος" 
Mioxilhj, 1l τοσοῦτον ἐμὴν ὠδύσσαο νηδῦνν 

παισὶν ἔφυς γὰρ ἐμοῖς ἥπιος οὐδὲ νέκυς, 

118. ΒΗΣΑΝΤΙ͂ΝΟΣ. 
τ Ὦ μοι ἐγὼν ἥβης καὶ γήραος οὐλομένοιο" 

τοῦ μὲν ἐπερχομένου, ie δ᾽ ἀπονισσαμέδηρ. 

119: TOT ATTOT. [1444444] * 
Εἴ τις ἀνὴρ ἄρχων ἐϑέλει κολάκων ἀνέχεσθαι, 

πολλοὺς ἐκδώσει τοῖς μιαροῖς στόμασιν" 
: ὥστε χρὴ τὸν ἄριστρν, ἀπεχϑαίροντα Quales; 

ὡς κόλακας μισεῖν τρὺς κολαχενομέγουρ, 

/420.. ΔΟΥΚΙΑΝΟΙ͂ Σαμωσάτεη σι. 
Φαῖλος ἀνὴρ πίϑος ἐστὶ πετρημέγος, εἰς ὃν ἁπάσῃ 

ἀχελῶν τὰς χάριτας, εἰς κενὸν ἐξέχεας, 
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121. ΑΔΉΔΟΝ. teg 
«Σπάρτης «αὐ Σαλαμῖνος ἐγὼ. φυτὸν ἀμφήρισταν. 

πλώω δ᾽ ἠϊϑίων Baer ἢ προμάψων, .. 
t 

122. ἸΔΈΣ ΠΟΤΌΝ, οἱ δὲ EXHNOT. ^. 

"as91 κόρε, μελίϑρεπτε, λάλος λάλον ἁρπάξασα 
πέττιγα πτανοῖς δαῖτα φέρεις τέχεσιν, 

τὸν λάλον & λαλόισσα, τὸν εὔπτερον ἃ πτερδεσσαγ" 
τὸν ξένον ἃ ξεῖνα, τὸν ϑερινὸν ϑερικὰ; 

κοὔχὶ τάχος ῥίψεις; οὗ γὰρ ϑέμις, olii δίκαιον, 
Bivoo" ὑαόπόλους ὑμνοπόλοις ὀτόμασιν. 

428, ΔΕΣποτόν, EARS 
Ἐκ ϑῶ ς φάος ἔχεν ἐπὶ ἀχράδα unos ἰοῦσα, 

᾿ ἐφάνῃ χυφλὴν μηκέν ἔχουσα κόρην. 
PO τὴν ἑτέρην γὰρ ἐκέντρισον ἀξὺς ἀκάνϑῃρ. 

Bos. ἴδ᾽ ὡς τέχνης δίνδρον ἐνεργόέίερον. 

Η AM. AJHAOE (s; s 
εἰς δάφνην τὸ φυτόν. 

᾿ Hof Φοῖβος πεπόρευται, Ἄρης ἀναμέγνυνο dáqen - 

4256. ΑΔΉΛΟΝ. - 
Θαροαλέοι Κελτοὶ ποταμῷ ζηλήμανι Pire 
τέχνα ταλαντεύαυσι, καὶ οὐ πάρος εἰσὶ τοκῆος, 
agi» πάϊν ἀϑρήσωσι λελουμένον. ὅδατε σεμνῷ. 7s 
αἶψα γὰρ ἡνίκα μητρὸς ἀμισϑήσῃ διὰ αὐλπων i 
τυπέαχος πρῶτοῦ πφόχάον δάκρυ, τὸν μὲν ἀεῖραρ ὁ ν 
αὐτὸς ix ἀραΐδι ϑῆριον ἑὸν. πᾶϊν, o0): ἀλεγίζω. ν 
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οὔπω γὰρ yivizot gin νον, xps)! ἐραϑρήσῃ, 
5εχρ κεόσον louigoioer ἐλεχξι γάμοι srükoinoio; ἡ δὲ ue! dle eei! ἄλγεσιν. ἄλγᾳς ξρουσὼ 
μήτηρ, εἰ καὶ παιδὸς dista οἷδε τοκῆα. 
ἐχϑέχέται τῃσμέοἀδα, ak μήσέτων ἄστωτων ὕδωρ 

126. A4EXHOTON. 
co tires ἂν εἴποι λόγους Κλυταιμνήστρα ᾿Ογέφτου μέλλοντος, . αὐτὴν σφάξαι. 

“πῆ ξίφος ἰϑύνεις; κατὰ γαστέρος, ἢ κατὰ μαζῶν. , gusvig ἢ δ᾽ ἐλόχευσεν, ἀνεθμέψαντο δὲ μαξοί, 

- . 427. AJEZHOTON. 
"ἕν περιλειφϑῇ μικρὸν ἐν ἄγγεσιν ἡδέος οἶνον, 

εἰς ὀξύ τρέπεται τοῦτά τὸ λειπόμενον. : οὕτω ἀναντλήσας τὸν ὅλον βίον, εἰς βαϑὺ δ' dv 
γῆρας 4 πιρεσβύτης, γίγνεται φξύχολος. 

128. A4HAON.. . im δράκων; ὍΔ Dnhe Aug. σβίννυντο δὲ 
πηγοί, xil ποξυβιδξ uikdvurto, καὶ ἣν ἔτε διφαλέος ug. C 

129. NEXTOROr. 
digna τὸ μέν, τὸ δ᾽ ἔμελλε, τὸ δ' ἣν Pu νωϑρᾶν 

ὃν εὐνῇ. il - αὐτῶρ ὃ διφήσος ποταμῷ ὑπέθηνε γένειον: - 
πᾶς δ᾽ ἄρα Κηφισὺς slam ῥέεν » ἀργαλέον δὲ ' ἀνθορνὼν aliquis. κατεγχομένου δὲ ῥείθρου; 
Κηφισὸν κώκυον ὀλωλότα πολλάπ Νύμφαι. 
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. 130: .aM4HAON. 

“Ταλλάδος dil qbrév* Ἡρομίου πὶ μὲ ϑλίβετε xii 
m να 

134. 4 4HAON., . Olignap. ἐν δολιχοῖς βιωϑρὴν πίτυν ὑέτιός μὲ 
πάῤῥιζον, γαέης Doble γότο; ^ 

ἔνϑεν ναῦς γεγόμην, ἀνέμοις πάλιν ὄφρα μάχωμαι...  ἄνϑρωπορι. τόλμης oU πατε. φαιδάμενοι. ς΄. 

132. ΑΔΕΣΠΌΤΟΝ. 5 
“Σωφροσύνη xal Ἔρως κατεναντίον ἀλλήλοισιν ^ 

. ἀλϑόντῃς ψυχὰς ὥλεσαν. ἀμφότεροι. 
Φαίδρην uiv κτεῖνεν πυρόεις πόϑος “Ἱππολύταιο" 

Ἱππόλυτον δ᾽ ἁγνὴ πέφνε σαοφροσύνη.. 

. 133. A44HAON. 
Ἐξ us ἅπαξ γήμας πάλι δεύτερα λέκτρα διώχει, 

τ γανηγὸς πλώει δὸς βυδὸν ἀργαλέον. 

134. 11444444 TOT AAEXANAPEZ, 
᾿Ελπὶς, καὶ ci Τύχη, μέγα χαίρετε" τὴν ὁδὸν εὗρον. ^ 
οὐκέτι ydo σφετέροις ἐπιτόρποιιαι" ἔῤῥετε ἄμφω, -- ἡ 
ortus» ἐν μερόπεασι πολυπλανέες μάλα ἐστέ. 
ὅσσα γὰρ ἀτῥεκέως οὐχ ἔσσεται ὕμμες ὃν ἡμῖ». 
φάσματο; ὡς ὕπνῳ, ἐμβάλλετε, οἷά καὶ ἐόντα, : 
ἔῤῥο κακὴ γλήνη, πολυώδυνε" ἔῤῥετε ἄμφω. Ὁ 
παίζοιτε, * iore Θέλοιτε oli; ἐμεῦ ὄστερον ὄντας 
εὕροιντ᾽ σὺ νοξονχας ὅπερ ϑέήμιρ lari ποἥαῶι. - 
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135. 4440. . 
μᾶλα πᾶσι πλάνῃ Τύχη ἐστὶ fgosdisi- 

dosi γὰρ ἀδρανέη, τὸ δ᾽ ἐπιπλέον οὐδὲ πέλουσα. 
[γράψε τίς; οἶδε Φεόρ" τένος sivnuav j οἴδονιαὺ οὗτός. 

. 436. KTPOT. 
A93 πατὴρ μὶ ἐδίδαξε δασύτριχα μῆλα vobis 

᾿ ὥς κεν ὑπὸ πτελέῃσι καϑήμενος, ἢ ὑπὸ πότρῃς 
συβίσδων κηλάμοισιν ἐμεὶς τέφπεσκον ἀνίας. 
Hlugiüeg φεύγωμεν ἐδκτιμένην πόλιν, ἄλλην * 
πατρίδα μαστεύσωμρν. ἀπαγγελέω δ᾽ ἄρα πᾶσι 
ὡς ἀλοοὶ κηφῆνες ἐδηλήσαντο μελίασας, Ὁ 

137. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ͂. ^^ 
τινὸς ἡμιξήρου πρὸς ᾿Αδριανὸν τὸν βασιλέα. 

"Huigb pov τέϑνηκε, τὸ δ᾽ ἥμισυ λιμὸς ἐλέγχει - 
σῶσόν μου, βασιλεῦ, μουσικὸν ἡμίτονον. 

πρὸς ὃν ὁ βασιλεὸς AAPIANO2 ἀπεκρίνακο- 

ψεμφοτέρους ἀδικεῖς, καὶ Πλουτέα, καὶ Φαέϑοντα- 
πὸν μέν, ἔτ᾽ εἰφορόων; τόῦ δ᾽ ἀπολειπόμενος... 

. Ὁ 138. AJEXIOTON. 

"B νέος, ἀλλὰ πένης: νῦν γηρῶν πλούσιάς elus, 
ᾧ μόνας ἐκ πάντων οἰκτρὸς ἐν ἀμφοτέροις" 

ὃς τότε μὲν χρῦόϑαι δυνάμην, ὅπόὲ οὐδὲ ἣν εἶχον; 
νῦν, δ᾽ ῥπότε χρῆσθαι μὴ δύναμαι, 1ór ἔχω. 

. 139. AXAATALIANOT. 

Moylds ὀδαροτάλοισιν ἀνενάζουσα zoptiaue: - 
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δίζυγα πολλαμέναισν vwdyuaas χαλκὸν ἀρώσσει" 
E * *- . 

τῆς μὲν ὑποκλέπτων πολιὴν τρίχα, γείξονα. μαέρης. Ὁ 
ἠλεμάτοις ἀκεῖσε χαρώσσετομ, ὄμματος αὐγή" 
ψευδόμενον δ᾽ ἐρύϑημα κατέγραφε» ἄχροος αἰδώς, 
pues ripara γ»όϑῃ sixalupuéra μῆλα. - 

140- TOT ATTOT. 
ale ϑοῦλόν τινα τυφϑέντα sag! αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἐπυδοϑέων 

10 fleo» ἂν ἀκροώσαν» 
᾿Εϑρὴν χαϊχεόπεζον ἐπὶ προϑύροις "Elis 
εἱστήκει ϑεράπῳων si ὑπὲρ νώτοιο ppaqrós, 
οὐδ᾽ ἔϑελεν μογίοντι πορεῖν ἐπίβαϑρον doli; ̓  
τοὔνεκά μὲν ϑώρηξε »ὅον πολύμητις dvdyxu: 

1λ1.. AJEZHOTON. 
Kovrjj πᾶρ κλισίῃ Ἰηϑαργικὸς ἠδὲ φφενοπλῆξ 

ψρέμενοι, ἀλλήλων κοῦσον ἀπευκέϑασαν. 
ἐξέθορε κλίνης λὰρ' ὁ πολμήεις ὑπὸ λύσσης, 

. καὶ τὸν ἀναίαϑητῃν πάντὸς ἔτυπτε pilong; 
πληγαὶ δ᾽ ἀμφοτέραις ἐγίνοντί ἄκος, αἷς τὸ μὲν, 

αὐτῶν 
ἔγρετο, τον δ᾽ ὕπεῳ πρυβὺς ἔρημα κόπορ. 

442, 44EZHOTON. 
Κρημνοβάταν, δίκερων, Nuuqir ἡγήτορα Πᾶνα 

ἀζόμεϑ᾽, ὃς πέτρινονι τόνδε κέμευϑε δόμον, 
Tao» ἔμμεναι ἄμμιν, ὅσοι. λίβα τήνδε μολόντες... .. 

dani πόματος, δίψαν ἀπωσώμαϑα, 

Sa 
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᾿ 7 44$.  ANTIIATPOF. 
«Μιτός τοι δόμος οὗτος, (ἐπεὶ παρὰ κὐμάτι πηγῷ 

πος Vila νοτερῆφ Duténs didvocy 
ἀλλὰ φίλος" πόνῳ γὰρ i sisi δειμαίνοντι, “ 

ὑχὰ φῶ, xal ζαύταις" εἰς ἐμὲ σωζομένοιφ. 

ἱλάσμου τὴν Ἐὐύπρον" ἐχὸν 9i 00s ἢ ἐν ἔρωτε, 

οὔριος, ἢ χαροπῷ πνεύσομαι ἐν πελύγεις 

MEN 444. ANTTHY.. 
Κύπριδος οὗτος ἃ zflpoc, bis φίλον ἔπλετο τήνᾳ 

αἰὸν ἀπ᾿ iuelgow λαμπρὸν δρὴν πέλαγὸς, 
ὄφρα φίλόν νἀὑτῇσι τελῇ τιλόον “ἀμφὶ: δὲ πόντος 

ἐμαϊνεὶ, ληταρὸν δερκόμενος ἔδανον. 

. 145. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 
Ξαλϑὼν εἰς ̓αἰδὴν, ὅτε δὴ σοφὸν ἤνυσε γῆρας," . 

Διογένης ὅ κύων Κροῖσον ἰδὼν ipie, :" 
καὶ στρώδας ὃ γέρων τὸ τριβώνιον Ἐγ)ὺξ᾽ ἐκείνσυ, 

— τοῦ πολὺν ἐκ οχαμοῦ φυσὰν ̓ ἀφνοσαμένου, 

εἶπεν’ Zub καὶ νῦν πλείων τόπος" ὅσσα γὰρ εἶχον, 

V ἡξντα φίφω σὺγ ἐμοὶ, ἀκροῖσι; σὺ δ' jun 

«7o 48. - ALESHOTON os 
᾿Ελπίδα καὶ “Νέμεσιν Εὔνους παρὰ βωμὸν ἔτευξα" 

τὴν μέν, UP πστίζῃς" pr δ᾽, ru μηδὲν ἔχῃ. 

v ORSATS ἈΝΤΑΤΌΡΟΥ POÀIOT. ἡ 
o Tro βήμητγος πρὸς ἀνάκτορον; ὦ ὅτε μύσται. 

τοῦς μηδ᾽ ὥδετος πιροχσὰς. Miderequps poen 
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τοῖον pig, Ξενοκλῆς d ,ἀίγδιος ἀσφαλὲς ὕμμιν. ΄. 
Ζεἴγμα διὰ πλακέας τοῦδ᾽ ἔβάλεν πἰοταμοῦς 

148. 44] ΣΠΟΤΟΝ. 
Τὸν βίον, Τριχλειτέ, A) πλέον ἥπερ D ἔζης, Ὁ 

δάκρυξ᾽ νῦν 6 βίος ἔστ᾽ ἐλεεινότερος. "ὁ 6 7 
τὸν βίον Apri γίλα, 4ημόκριτε, τὸ πλέον ἢ πρίν" - 

νῦν ὃ βίος πάντων ἐστὶ γελοιότερος ᾿ 
εἰς ὑμέας Mna αὐτὸς δρῶν, τὸ μεταξὺ μεριμνῶ 

D nic dn "σαὶ finie, πῶς ἅμα dsl γέχάσω, ui 

DO 449. ANTILATPOR, 
Elo AMpianalbys ὃ βοκέῤῥιος ois ἀπὸ πολλῷν 
ς, πολλά, μιῆς δ᾽ (os καὶ βοὸς εὐπορίην, ἡ « 
ἀλλὰ γὰρ οὐδ᾽ ὃ πένης ἴφυγεφϑόνον" ἤμακιδ᾽ αὐτῷ 

(0| ϑῆρες Gi», τὴν βοῦν δ᾽ ὥλεσε δυρτοκίη. 
μισήσας δ᾽ ἀβλῃχὶς ἐπαύλιον, ἅμματι, πήρης - 

ἐκ ταὐτης βιοτὴν ἀχράδος ἐκρέμασι 

τ 007150. TOT ATTOT. — . 
λψῦνος "peril δάμαλις prie, καὶ τριχόμαλλδον τ 

ἦν δὶς" ἐκ τοῦτων λιμὸν ἔλαυνε Signe. ̂, 
ἔμβροτε δὶ ἀμφοτέρων. iuri i λύχος, ἔκτανε o 

τὴν δέμαλν»" πενίης δ᾽ dieto βουκό 
πηροϑύτῳ δ᾽ ὅ y ἱμώντι καὐ αὐχένος ἅμμα λυγώσας; 

αἰφλατρὸς ὠμυκήτῳ oni Dore rid xàMBy." 

7161. TOT ΑΥ̓ΤΌΣ: H 

ποῦ τὸ περέβλεπτον κάλλος σέο, “4ωρὶ Κάέρινϑες 
ποῦ στεφάναι πύργων, ποῦ τὰ πώλὰν «μίανα; 
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ποῦ vjol pikdou», ποῦ δώματα, ποῦ δὲ δάμαιρτες 

τς Σησύφιαι, λαῶν ϑ' αἱ novi μυριάδιρ," ^ | 
«οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἴχνος, πολυκάμμορο, φεῖο λέλεισεται, 

πάντα δὲ συμμάρψας ἐξέφαγεν πόλεμος. . 
μοῦϑαϊ ἀπόρϑητοι Νηρηΐδες, Ὥκεανρῖο H 

Ὁ κοῦραι, σῶν. ἀχέων μέμνομεν ἁλκυόνεξς 

᾿ς 482.  ATAGIOT ZXOAAZTIKOT.. 
δὲ ποϑ' isle Hfquiuov πόλις, ἄν ἀλαπάξαι 

τελλάνων δεκέτης οὐκ ἐτάλασσιν donc 
ἀμφαδόν, GIN" ἕαπόιο κἀχὸν ξύλον. αἴϑε. δ' "Enuls 

Ὁ χάτϑανῥ, πρὶν τεῦξαι δουρατέαν παγίδει. 
οὗ yip ἄν, ᾿ἀτρειδᾶν ὀροφηφάγον ἁψαμένων πῦρ, 

* οὕτω ἐφ᾽ ἁμετέροις λάεσιν ἠῤιπόμαν. ^ 

. (453. TOT ArTOT. 

Ὁ ny, πῆ σέο xiva τά τείχεα; πῆ πολύολβοι 

νηοί; πιῆ δὲ βοῶν κράατα τεμνομένων; 
πῇ Παφίης ἀλάβαστρα, καὶ ἡ πάγχρυσος ἐφεσθφίε; 

πῆ δὲ Τριτοχενοῦς δείκρλον ἐνδαπίηρ; 
πάντα: μάϑος, ἀρονίη ve χύσις, καὶ Μοῖρα «ρατωνὴ 

ἥρπασιν, ἀλλοίην ἀμφιβαλοῦσα τύχην" 
καί σε τόσον γίχησε βαρὴς φϑόνορ, di) ἄρα μοῦγον 

'—— οὔνομα σὸν κρύψαι xal vios οὐ δύνειασι. 

154." TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ἴλήκοις πολεοῦχε, σὲ μὲν govonvytt νηῷ, - 
s θέμις, ἡ τλήμων "aoc ἠγασάμην. 

M 



^ FX. EHFJEIKTIKA ^95 

ἀλλὰ" ob pe προλέλοιπὰς ἑλώφιον" ἀντὶ δὲ μήχον 
ν΄ πᾶσαν ἀπεδρέψω. τείχεος ἀγλαΐην. 
ἄρκιον ἦν ϑνήσενιν τὸν βουκόλον- εἰ γὰρ ἄδεσμος 

ἔπλετο, τῆς πάτρης οὖκ ἀλίτημα τόδε; - 

155. τοῦ" ATTOT. 
El μὲν ὠπὸ "Zndqrss τις ἔφυς, ξένε, μή μὲ gelddoye: 

οὗ ydo ἐμοὶ μούνῃ ταῦτα silscóe Τύχη. 
εὐ δὲ τις ἐξ Ἀσίης, μὴ πένϑεε- Δαρδανικοῖρ 7dQ 

σκήπτροις Αἰνεα δῶν πᾶσα νένευκε πόζες. 
εἰ δὲ Seb τεμένη, καὶ τείχεα, xài Pvanüghg . 

οφηβήμὼν δηΐων ἐξικόνωσεν' dens, 
εἰμδ πάλιν βασίλεια- σὺ δ᾽, ὦ τέλος, ὄτρομο Ῥώμη 

βάλλε καϑ' Εἰλήνων σῆς ζυγόδεσμα δίκης. 

166. . ANTIOE40? ΒΥΖΑΝΤΊΟΥ. 
4 ρπέο vir Tools δεκέτη λόχον; εἴσιδὲ πῶλον" ^ ^ 

εὐδπλου Δαναῶν ἔγκυὸν ἡσυχίης. 
τεκταίνει μὲν "Enziós, ᾿Αϑηναίη δὲ κελεύει . 

ἔργον- ὑπὲκ νώτου δ᾽ Ἑλλὰς δλα δύεται. 
E degit dndiorro, τόσος oigarós, εἰ πρὸς Ἄγηα 

- ἦν δόλος Ἀτρείδαις ἐσθλότερος πολέμου, 

157. ΑΔΕΣΠΌΤΟΝ: 
τίς ϑεὸν εἶπεν Ἔρωτα; ϑεοῦ κακὸν οὐδὲν δρῶμεν 

ἔργον" 6 δ΄ ἀνϑρῶπων αἱματὶ μειδιάει. ς 
οὗ ϑεὸν ἐν παλάμαις κατέχει ξίφος; pu ἄπιστα 

τῆς ϑεοδηλήτου σχῦλα μιαιφονίης. 

΄ 



.96 . IK OEHIGBIKTIRA. - 
μήτῃρ μὲν σὺν agii ακατέφϑητο" αὐνόφγεὶ αὐτοῖς 

ποίνιμος ἔχτείνεν. φῶτα λιϑοχερνίη. 

καὶ τοῦτ᾽ οὔτ᾽ άϊδος, οὔτ "Agios, ἔργα δ᾽ Ἔρνλος 

λεύσσομαν, οἷρ᾽πρίζεν κῶνορ δι νηπόρβοῶ, 

1à8.. A4B2ITOTON. 

Αἱ τρισσαὶ ποτε πεβῆδες d» ἀλλήλδισιν ὄπαιζον" 

«κλήρῳ, sis προχέρη βήσεται sedie c 
xà) πρὶ μὲν. χειρῶν. ἔβαλον κύβου, ἦϊϑε δὲ παφᾶν 

“ἧς μέαν. ἡ δ᾽ dila «λῆρον ὀφειλόμεπου.. 
ἐκ τέγεος δ᾽. ἄρ᾽ ἄβατον ἀπωλοϑησε onu" 

δύρμοφορ" ἐς δ᾽ 48h» ἤλυϑεν, ὡς ἔλαχεν. 
dpibisà $ ligas, ὅτῳ κακόν ἐς δὲ τὸ λῷον ᾿ 

«αὔξ᾽ εὐχαὶ ϑνητοῖς εὔσερχρι, οὔτε μέρες. 

εν 468. τα ΘΟ. (7 

Kaviar ἐν τριόδοιαι xosagagivou zo ka$Qàr . 
. Qo εἰκόνα τὴν κομγὴρ oix ἐδήκρναε fiar" 

«δεξιτερὴν δ᾽ ἔῤῥιψεν ἐπὶ χϑόνα, καὶ λῖϑον ἧψε; 
κωφὸν μὲν δοχέονι, ἀλλὰ πνέοντα δίκης. 

ἀστέον ὡς γὰρ ἔπληξεν, ἀφήλατο, καὶ τὸν ἀφέντα, 

πήρωσεν, γλυκεροῦ βλέμματος ὀρφανίφᾳς. 
καὶ πάλιν εἰς "Mii ἐκολάζετο" τὴν ἰδίην 0i 

ἔκλαυσεν χειρῶν εὔστοχον ἀαροσύνην. 

160. "A4EXITOTON, 

"Hgddoroc Μούσας ὑπεδέξατο. τῷ δ᾽ 5g aviso 
ἀντὶ φιλοξεγίῃς βίβλην Edaus. p 



DO TWED ΚΕ κτλ. foy 
5461; ΜΑ͂ΡΚΟΥ͂ APPENTAPIOP. C 

Τησιόδου sor βίβιον ἐμαῖς Um) yepo 
πῦφῥην ἐξαπίνης εἶϑον ἐπερχομένην 

βίβλον δὲ (gine ἐπὶ γῆν χερὶ, zal Brew 
bd “τέ noi παρέχει, $i 

ἀλλὰ y dj duis, Aisiride "n τορήσας. 
alien, καὶ' στεινὸν ῥοῦν ὀχοτευσάμεγφς. ἡ 

ἐκ δὲ τοῦ εὖτε πίοιμι μέλοὺ ποτόν, ἔνϑερς ola, , 
-πᾶν ἔπος ἀφϑέγητῳ sj lad σεῤματι — c 

- 163. A4ESBOTON. - 
"ge nugis Tuer apii» pino pret pn v. 

«Αἰνείαρ, ior rini βέφρς, siarides «ὦ 
Gag δυσὶ bug: qni p Rüsto. jusple fiie, x a 

igit d tedóte τῷ δὲ gllgorn ipa: 

17468. 04240. . 
τῷ ek, Ανκρεοοῦν, Bow terii td 

ἐκθάδε μευτήσαῃ οὐδὲνηχὴν à 
Mh 
Y A65. . -HA44A44; MÁABSANABEA. 

"E ποῦ Διός ἐστι mb πυρὸς ἀντιδοϑεῖσα 
δῶρον, ἀνιηῤὸν τοῦ pic dyiliorov. , 

ἄνδρα γὰρ ῥίκαζοι ταῖς φροντίσιν 48 μαῤδῆνεὶ, 
ναὶ γῆρας m πῇ niim φρο 

Anth, Il. 



986. ^ MEVEIMORIETIKA. 
οὐδ᾽ dria ἐμέφιμνορ, ἔχει χουσάϑφονον pav 

υἀφρλλάκι γοῦν αὐ ιν ἀπ᾿ ἀβῳάτων, 
ἠἐρὶ καὶ νεφέλῃσε μεπήορον.. οἶδεν Ἔ ngog t. 

καὶ die σψχγράψας τῇ γαμετῇ, χόλιον: 
οὕτως οὐδέπού, ἐστὶ γυνὴ. σύμφωνος ἀκηΐτῃ, 

οὐδὲ καὶ ἐν ἀονσίῳ μιλνυμένη δαπέδῳ. 

* 466. TOT ΑΥ̓ΤΌΣ 
᾿πᾶσαν "Oui δειξε κἀκὴν σφαλέφήν τε yvrdtuer, 
I σώφρονα; κὰδ ἡέδρνην, ἡ lip viet ὄλεϑρογ. 

[ἐν γάρ τῆς Ἑλένης κοιχευσαμένης φόνος ἀνδρῶν, 
204 xat "ia σωφροσῦνην Πηνελόπὴς 9dvates. 

᾿Διὰς οὖν τὸ αὔνημα μιᾶς χέριν ἐστὶ γυναικός - 
i aUrdg Οδυσσείῃ Trqvitóng πρόφασις. 

74677 ProrJtrrot.: 
ὋὉ φυὸς ἀνεὸ roig ó wi ὥ; 
^ ϑενϑὲ μήτε yos, ppm "t d 

πῦρ adv δὴ ταχέωρικαὶ υβέννυεανελῆ δον πον 
ἄσβιυρυν, φλογέρόν, αὐντού᾽ ἐναπτόμενον. 

168.. TOY ΑΥ̓ΤΟΥ͂. : 
Müveotosüanivqn γαμετὴν ὁ, τάχος γεγάμηρεε; 

xu) παρ τῆς τέχνης μήνεδορ ἀφξόμενϑρ, 
dnos ἐγὼ πολύμηνις, ἔχων τριχόλωτον ἀνάγκην; 
tonis y Quail, sob ye 
DIN 

aon Ν᾿ 
Mir Milos wal ἐβοὶ πρόφασὶς γεγέτητας 

οὐλομένης iagrins γραμμαχαιυσαμέῳ, 



ΦΧ ἘΠΙΖΕΥΚΤΙΚΝ 99 
319204 bro diis pi riii μῆνες nerd; ν» 

yulszdi λιμὸς yoappiikie dint siglo] 
igi 10 dgágnüg “Βρισηΐδα sq My&pipras, 7 

«δὴν ̓Βλένην δ᾽ d Thu, mure ἐγὼ Perl, 

"40 ΤΟΥ͂ στοῦ. à) [De 
ἢἤσχυνα,λογισμεῖς,. 

γον ὑψόϑι χαστζόρ,. 

YA. ΟἿΟΣ ΑΥ̓ΤΟῚ" 
e Movoduy, τὰ πολύσξονα βιβλία di; 

Als ἑτέραι τέχναις ἔργα μετερχόμενος. 6 
osos Adyon, συντάσσομαι ὑμῖν" * 

irr yàp ἐμοὶ καὶ ϑάνατον epi - 

, ATE. dorarróm,.. 
"Πλσῖδος οὐδὲ. τύχης ἔτε μοι pleno die ὦ 

λοιπὸν τῆς ἀπάτης" ἤλυϑον εἰς λιμένα. 
Sip πένης ἄνϑρωπος, ἐενϑερίῃ δὲ συνοιχῶ" 

Myr πεγίης πλοῦτον ἀποσερέφομαν 
δε ΔΈ ΝΕ I 

1478. τὸν ATTOZ 
p bur 'πεντάατιχός doti λατὰρα." 

πρῶτος Mijviv ἔχεν" δεύτερος Οὐλομένην. 
καὶ exi" Οὐλομένην, Δαναῶν [πάλιν] ἄλγεα πολλάς 

ὃ τρίτιντος ψυχὰς εἰς ̓ σίδην κατάγει. 
᾿ . 7 Ga 



100 dX EHPAETKTIKA. 

τοῦ δὲ πεταρφαίου ve. ᾿Ελώφιοι κβὲ δεώπεριδιγαῖ- 
πέμπτου. δ΄. Οἰωνοίς vi dójos dori. iude. 

πῶς ol» γραμματικὸς δύκαταινμεξὰ πάντα xutdoeg, 
7 καὶ πέντε πτώσεις, μὴ μᾶγά odio ἔχων; 

174.' TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

"ErB dde παιδεύουσιν ὅσοις κεχόλῳτο Zi, 
τοῖσιν ἀπ᾿ ὑλομένης μήν δος. 

ἴνϑα τροφὸς κατὰ μῆνα φέρει μισϑὸν μι 
βύβλῳ καὶ χάρτῃ δησαμένη πενίην. 

ὥς δὲ κἄπνισμα τιϑεῖ παρὰ τὸν ϑρόνον, ὡς παρὰ 
. ium 0 

πὸν μικρὸν χάρτην, τὸν παραριπτόμενὸν; C 
κλέπτει δ᾽ ἐξ ὀλίγου μὲυϑᾶν, καὶ χαλκὸν ἀμέζβει;. 

"παὴ μόλιβον μίσγει, ναὶ τὸ 96; δέχεται. ^ 
ἣν δὲ τις εἰς ἱνιαυτὸν ἄγοι χρυσοῖο »όμίσμα, " 

. ^. ἑνδεκάτῳ μηνί, πρὶν προφέρειν, μετέβη, 
ἀγνώμων τε qarils, καὶ τὸν πρότερον διασύρας 

ὙΠ  φραβμὰτικόν, στερέσας μιαϑὸ» ὅχον Ibi ἢ 

πο τοζιαῦτρα, ς 
Καλλίμαχου πωλῶ καὶ Πίνδαρον, ἠδὲ.καὶ αὐτὰς 

πτιώσεις γραμμαὶιχξρ, kai» ἔχων πενίης. 
«Τωρόϑεος γὰρ ἐμὴν τροφίμην σύνταξιν Quom, 
. p pénal xaz. ἐμοῦ εὴν ἀφεβῆ τελέσὰς, 
/àà σὺ μον πράστηϑε, ϑεῷ φίλε, μηδέ μ᾽ Mops 

τον συνδέσμῳ πενίης τὸν βίον ἐξανύσοι. .. 



ΤᾺ ἘΠΙΔΕΙΚΤῚΚΆ, - 101 

M 176... TOT 4TTOR. . . 
᾿Ελλήϑην παρὰ, ποῦ; τοῦ ῥήτορος" εἰ δ᾽ ἀπελεέφιθηρ, 

τὴν τιμὴν né, καὶ πλέον eiui ijo. ᾿. 
οὐδὲ γὰρ ἡ ψυχὴ τὸ qiyéi? Ἀρένουσα γέγηϑεν, τ, 

ἀλλὰ μόνον τιμῆς αἰσϑομένη τρέφεται. 

17. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 
“Φβαντος παρὰ 3lufay ἀταρβήτοιο παραστὰς 

Φρὺξ ἐπέων * καχῆς ἦρχεν ἐπεςβολίης. 
lag δ' oisi? ἔμιεμρνεν"" ὅ δ᾽ ἀντεγίγωνιν 
M MEM "M 
V'suluyiv 9€ ὁ δ' οὐκέτ᾽ ἔτλη uds ἀποιρὸ foy? 

᾿ 478. ANTIOIAOT BTRANTIOR | 
Ὡς πάρος Melloy; νῦν Καίσαρος ἃ Ῥόδὸς εἰμν" 

᾿ς γἄσος, ἴσον δ᾽ αὐχῶ φέχγος ἀπ᾽ ἀμφοτέρων. 
ἤδη σβεννυμέναν us νέα κατεφώτιδεν ἀκτίς, 6 

Blas, ài πυρὰ σὸν φέγγος ἔλαμῳν Νέρων. 7 
πῶς eIno, by μᾶλλυν ὀφείλομαι ὃς. μὲν ἔδειξεν 

ἐξ Bible δὲ δ''ἤδη φύσαϊο δυομέναν ἐν 0 ὁ 
Lem τεῦς "HAN 

«0,2429; VEANIJA TAPANTEINOT ^4 
Τοβοβόλον 40v Ἔρωτα τίρ ἔξεσεν ἐς λιβανωτοῦ, 

᾿ τόν ποτε μηδ᾽ αὐτοῦ Ζηνὸς ἀποσχόμενον ; 
ὀψέ ποϑὲ *Hoalati κεῖται σχοπός, ὅν καϑορᾶσϑι 

ἐἰβιφεπὶν οὐκ ἄλλως, ἢ πυρὶ τυφόμενον, . 



᾿ς 405» JS YABIAUFKS 

ag fe το Με ane 

͵ . $81. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

»εστράφησαν, ἃς bg, τὰ πράγματι, 
καὶ τὴν Τύχην sv δυρτυχοῦσαν εἴδομεν 

zn 485." Or ΑΥΤΟΥ : 

καὶ φὺ Tiro δίσπορίᾳ, grs ἀταχῆ τῴ, Fee; 
ἣ παρέχουσα Tias πῶς ἀτυχὴς γέγονας; 

μάνθανε καὶ σὺ φέρειν τὰ vd ψοὐμαπὰ, καὶ σριδίδαξο 
τὰς ἀτυχεῖς πτώσεις, ἃς παρέχεις δτέροιι 

US 483 ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΌΤ. . 
-o i . 

Koi αὺ Τὐχη λοιπὸν μετᾳβαλλοῤῥνη, sete: 
“μηδὲ πὑχης τῆς. σῆς ὅστατα φειστιμάι 

ἃ πρὶν νηὸν ἔχουσα, πφπκβεύιας μετὰ γῆφαρ, ἐν 
ϑερμοδότις μερόπων sy ἀκαφαινομένη: « 

ς νῦν δοιωρισιδὸν καὶ νὰ γεὰὲ νιάϑος, ιἄστανα ϑαῖμον, 
500 s» σὴν; ὡς μερόπων, νῦν μετάγονσα τύχηγ.". 

484, ΑΔΕΣΠΟΤΌΝ, |. 

Ππίνδαρε, »πουσέοων Spb» υτόμία; καὶ λάλε ἐΣειρὴν᾽ 
“ακχυλίδη, Σαπφοῦς τ Αἰολίδες χάριτες, 

γράμμα 7 ἐναχφεϊον τος, ̓ὀληριίδν Vs τ' ἀπὸ ῥεῦμα 

Ἰσάασας οἰκεῖος Βεησίῤογ᾽ ἐν κἀμίάτοιρ, vi 



to dxcsmiABixaduxi ἐθὲ 

Εἶ τε Σιβωνί δεῶ farei σϑλ ὰ; S0UA πηϑοῦς ὦ 
ὃς, ἄϊβυκε καὶ παίδων ἄνϑος ἀμηδᾶμενε; “5 M 

αὶ ξίφος ἑπλκαίοιο, τὸ' πολλάψες" vB τυράννων 
277 ettet moni: ϑέσβια QUllebos; ^. verum 7 

“ϑηλυμελῶρ muros θηδόνε,, TH ARR 
igni» οἵ jopiifjriet πὲρὰς Weis tito re 

. αὐ ὦ ego 72 avo πολυυλλῶς 

185. AAEZHOTON. 

ZAgzddyoy vd μέτρα, καὶ ἠχήεντεξ Wufti 
ϑεμοῦ καὶ φοβερῆς Vs ἐπερβρλέρς. 

ABiflai ἀριστυφάνευς, ϑεῖος πόνος, ala Ἂ 
"χισσὸς ἐπὶ glospi» πουλὺς ἔσειψε κόμην; 

nV ὅσον iore o ael, οἵα δὲ μύθοις 
ἠχεῦσιν, φοβερῶν πληϑόμενοι χαρίτων. 

ὦ καὶ ϑυμὸν ἄριαχε, καὶ Ελλάδος ἤϑεσιν ἵσα 
κωμικὲ, xol ὀεῦξας ἄξια καὶ γελάσας. — 

1-4 EN 

«Αὐταὶ σοι στόμάτεσαιν ἀνηφείφαπεφ pii 
guixlla Μουσάων ἄνϑεα δρεψώμεναι ir 

αὐταὶ καὶ Χἀριτές. σοι, ἐξωρήσαντο, 5 έκανδρα, 
στωμύϊον εὐτωχίην Dodpsiem ix fat itio n rz. 

ζώεις εἰς αἰῶνα " a) dialog. ἐφὶὶ de dro T 
dn αἰϑεν οὐρανίων ἁπτόμενον viqium. 



ld *, - 

Ὁ AX MAEARERONICAT 

το ον 488. DADEZROTONS l0. 
ἀπεϑίδος εὐγλώττου στόμα φέρτᾳτον, αὐ ofo μεῖζον 

φϑέχμα παγελλήνων, πᾶσᾳ κέκευϑῃ and" 
πρῶτος δ᾽ εἷς τε ϑεὰν ναὶ ἐς οὐρανὸν ὄμμα ταγύσσας 

94i Πλάτων, Aion καὶ βίον ηὐγάπασν ὌΝ 
bap ψαράρᾳς μρκεῆρᾳ φρόνημα, 

κάλλιστον σεμνῆς σῆμα διχοστασίης.. 

ἴἜλϑετε πρὸξ p "-—— ἀγιαδν "Honc, 
«4εσβίδες, ἁβρὰ ποδῶν βήμαϑ᾽ ἑλισσόμεναι, 

Vrón ndr στόσασϑε ϑεῇ χορόν" «ἄμμι δ' dign 
-“Σαυφὼ χρυσείην [χερσὶν] & ἔχουσα λύρην. , 

agit ὀρχηδ μὸν" πολνγηϑέος" ἢ γλυκὺν ὕμνον" 
slain apris δόξῥτε Fallon 

Un 190. 4anADN.. 

liefior Ἤρίννης τόδε κηρίον: εἰ δὲ v ᾿μικρόν, 
. ἀλλ᾽ ὅλον ἐκ Μουσέων κιρνάμενον μέλιτι, 

οἱ δὲ τριηκόσιοι ταύτης στίχοι ἴσοι Ὁμήρῳ, 
. ipod πιοφϑανεκῇς ἐννεαναιδακέτευς, 
eias ἠλακάτῃ μητρὸς φόβῳ, ἢ καὶ ἐφὶ ἱστῷ -— 

ἐσύήχκει,. Moody λέτρις ἐφαπτομώνη. "S 
EU ἐμρίκνης ὅσσον μελέεσσιν dpior, — κ. 
. Jem Xeno Ξόσσον ἐν nu 



, . 

ΑΣΑ ΒΤΑΞΙΚΈΙΚΑ, 405 

* βὰς  AdHÁ4AON | 7 Lu. 
sls vj, βίβλον Auxógeovoz. 

Οὖν Bv bv ἡμετέρδισι πολυγνάμπτοις loffvglróon* 
2 ᾿ῥηϊδέως mpoudlon ἐξ φάος, gis τύχῃς. 
ποίους γὰρ Πριαμὶς Κασσάνδρη φοίβαφε μύϑους, 

- ἄγγος ois βασιλεῖ ἔφρασε λοξοτρόχις. 6 
εἰ δέ σε φἰλάτο Καλλιόπη, λάβε μ᾽ ἐς χέρας εἰ δὲ 

ον Ὡς ἔφυς Μμουσίων, χερσὺ ϑάρος φορέεις. 

192. ΑΝΤΙΦΙΔΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΙΟΤ, ||. 
“41 βίβλοι, τίνες ἐστέ; τὶ κεύθετε; ϑυγατέρερ μὲν 

᾿Μαιονδόυ, μύϑων δ' ovo 
ἃ ἐν μηνιϑμὸν Apu ἔργει ἐδ χειρὸς" 
o dos odiow ἃ a91a λέγει Vtdinv- 
& δ᾽ ὁτέδα μόχϑον τὸν "OBvóaiós, ἀμφί vs Mkxjow. 

χηρείοις ἀγαϑᾶς δάκρυα Πηρελόπας, 
ἴλατε σὺν Μαούσαισι" μεϑ' ὑμετέρας γὰρ 

εἶπεν ἔχειν αἰὼν ἕνδεκὰ ITugldag D 

EDS ἀρᾷ. " ETNONMILANOT- mna 

. εἷς πὴν loseqhuo sois dnloqsagrion. 
στορίην ἐτέλεσσα 9200 χαρίτεσσι δοφῇσι, " 

πράγμαν' ἀληϑείης noli? ἐφιάμνορ., 

195 4440. S s ln 
Τράμμαπφ dies ἔχεν, eupzrorrtor, οὔνομα 

rerirelaiirehdr ἀρ ράψατο ein ὺς vole 



΄ 

. » ΝΜ 

106. - X ERIABINTMIEU 

- ἀρξάμενος πρώτού ἀπὸ γράμματοξᾳ. dira δ' ἑφίξῆς 
καὶ διὰ τῆς αὐτῶν Mod Hr οὔνομα c 

, 195. ads2noTom. » 

αϊνοτάντιγιάδης Ἡσκχληπιὸς ἄστυ γεραίρων 
ςν ζράψεν" ̓Αναζαρβοῦ πάτρια κοδαλίμηρ, 

496.. ΜΑΡΙ͂ΝΡΥ' NEAHOATTOR, 
᾿Ιϑανάτοισι ϑεοῖς κεχαρισμένᾳ ndrtors ῥέζων 

7 καὶ τάδ᾽ ἐπ᾿ don γἀρουνένραψε Mopiro 

7j ἐφαλῆς περιώφιον ET ^ 
meis adu, pru ̓βφέταὶ t eir 

μερόπεσοὶ βοηϑόον εὐυεβέεσδιῦ, 
Be τῆς ἱερῆς κεφαλῆς ψυχοσαῦον dixi 
άλλιπες, ὃς βιοτὴν ϑεοτερπέα σεῖο λιγαΐνουν 
γράψε τάδ᾽ ἐσϑρμένοις βνημήϊᾳ σῶν ἀριτάαν, 

498. AJEZIOTON. 

Niro; ἐγώ. "yide ib» ἐμὴ πόλι: ἦν Φαρίῃ δὲ 
ἔγχε quivis: poris ἤμῃσα Toán. H 

499. AAEZHOTQN. 
"iov ᾿Ορειβασίοιο, τὸν ἀδανάτην διὰ τέχνην 
πολλάκι δειμαίγουσα μέτους ἀνεβάλλετο Μοίφη: 

9.7 2 ΘΔ  4EONTOS 03.0300. 
ίβλρς μηχανική"" Νυφίνος δὲ μιν ἐξεπόνησν, 
ἹΜαριῆῖλου ronto evrutjépivbv κατ μόχθον. 



» ] - 
DART NCECAN ΓΝ 

ot. FOR PEOR, " 

Θέσφατα μαντῴηρ 'Φοιβηΐδορ ὥρμια τέχνης 
ἀστρολόγων παῦιός α᾽ 4ἀιδάμανο, κύδιμορ lip 

303: Or arrór: 
“Βίβλος Θίωνος καὶ  reériou, τῷ» avos; 
δίβλος πδλον ti καὶ ᾿χϑονὸς φέρεϊ t μένῥα. 
Θίων πόλον pis, καὶ Πρόκλος μετρεῖ χϑάνα"» ^ τι" 
“πρόκλος μὸν οὖν γῆν, xoi Θέων μετρεῖ πόλοκενν 
ἄμφω δ' dulow τῶν ἐπαίνων ἄξιοι. 0... 
ἄμφω δ᾽ ἀμοιδὴν viv Mjir pbabytho ΝΕ 
Θέων Τηρόλλον γὼφ λάῤβάνγα cups: Gon 
δείκνυσι vo bras πτρὺῤ δρήμους, τῶν. ἀστέρων! 
Tigóios. δὲ δείξεις τοῦ Oioyoc λαμβάγων - 
vaíraig dvulbu κρὸ ἀερόβάλλει τὰς Mong. τ᾽ 
ἀλλ᾽, ὦ σοφὴ ξυνωρί, χαῖρέ μοι Mov. . ^ 
χαΐφφις Θέων ἄριστε, πάνσοφον 
ὅ νῦν πελδδῶν τὴν SUA. apo: Vote ur 
χαίροις δὲ ak σὺ, Ὑπρδαλι;" τον Dupin 

ἀρρσίερν; adit ταῖς ὅλοις. βοώμεγαν,.. 

205. odiior nd PI4PXOR. 
ΤΟΣ 414020007. 

Ἔρωτα πικρόν, ἀϊλὰ σώφρονα βίον 
ὁ Κμιτοφᾶντος ὅεπερ ἐμφαίνει λόγος: 

aet 



- t ^ 

408! 25. BHHNEKZKWAKA 

dies δὲ καὶ σὺ ὀωφρόνεϊνΘέλῃς, φίλος, 

μὴ τὴν πιάφεργονι is φαφᾶς auda Biens .. 
τὴν τοῦ. λόγοι δὲ πρὸς 4 tà» ὀννδρρμὴκ adde, 

à ποϑοῦντας ἀμφρόνωρ, 

"Μὴ με τὸν illins ἀνολμάσαννας, Mira, 
- πόερον) ἀποντισεὴν 'στήϑεος Exiogéót. - 

. ἐμὲ μέλας τρηχὺς τε": σὺ δ᾽ iiprec aor "aprire 

πῶς sir Iss iei cual zie 1 

iibAtein. sir Boii aulcm... 
ΞΒουκολικαὶ Μοῦσαι drroqddis eua imd 

᾿ "E [od μάνδρα, dri uds d; 

206. Ἐραιθιοῦ. AGHNAXOR. 
σείξαντος τὴν Καϑόλοσ, 

Tavroldyu κακόνων φεῦ πληϑύορ, ἠδ᾽ ἀιδῆλων 
ξυσμάων, λεπτὸς, πὼρ ἐχείψαδε δόπαξ,. .- 

Spams μὲν κόκμηκε; virum (pus ἰκέον, ὦμοι; 

᾿ transient: 



^x. Ἐπυυεὺκ TIKX . ago 

chao 2OToy atl iar POM 
cuna XE; made parties ybi 

Bici incite τρῇ misión δυμῷ,΄. « 
ὄφρ, lqnglpnos ἐς δὐρωνίους ἀονκάνας,, 
ψυχὴν [mp ἀπὸ γαίης. ri 

“Ὃς κεν ἡξηρήραιο αὐφῇντερλέσειε qeerbiViny 
Hf βίδγοις γισἐρνεφων, Dk dor. i 
καὶ μετὰ ψαντιλίην βιοτήσιον εἰραφικάνει 
οὐρανίην ἁψῖδα καλλφυπερίην" aai. 

τοῖα καὶ ἄλλη ἔρεξερ σὴ οὐ φέήχεν ἰξοφορῆας 
ἐμετέρορις raras, πιρὶ δὲ τπρρὸ πυρὰ Pala Ug. Ewa τιχνήεντα, x ps djiiron. πρὸς ἄγδρα. 

εἷς fiiy. Técads "Ooffixl 
Mleearot βασιλέως, ἢ, ὡς 

ῬΑ "ragraolov ped 
utor ἢ φαὺς αὖϑις, ἵνα oro Rides onte -— 
οἶδα γὰρ, ἀκδροφόνου καμάτους πολέμριρ Akon; 
οἶδα δέ, πῶ uei ἐμεῖο καὶ ἑσπερίης ἅλὸς ἄνδρας 



ΓΝ H3 VE HN AASTRCT: LX. 

καὶ Πέρσας ὀλέσδῃ xul" αλομοροὺκιδαρακηνούς, 
καὶ ϑεὸν ἱπποκέλευϑον ἀρειμανέων γένοῤ Οὔννων, 

τὶ πετράων τ᾽ ἐφῥπερϑὲν ἰὠλυσχφζορνας οαύφους» ἐν 
“πάντα δ᾽, ὑπὸ. awipregososy ἩΡαϑταθέφιό teMadio; 
ὃν καὶ Tpajaxojo φαύντερον ἤγαγεν dde) o. 

2f^aagHóm.- ^oc 
Xfavjusg ὕχείρων, "dol: νόρ, n πόκριότης eia ἢ 
τοῖς vin Niche spiri o, 

uere 

τϑέμμακα πολλὰ μὲν doQ1d μεμιχμένα, πολλὰ δὲ λυγρὰ 
isavlgos soils, ἐπιστάμενος πέρε πάντων 
ἀνθρώπων. 3. ιήυνός ἐξ violin ^ 

A ἰκυβφῶν don ὃ 
db: δρεψαμένη 

“πρυτότοχον μὲν Ὅμηρρ», 
Spposiqoss ὁ “Μοῦσαις ignia sn " I 

βάπιμρι τὰ rin. καὶ στολίζει πὰς φρένα. 

ΠΝ Β ANTIRATPOT MÁAKÉAONOX. 

Ae ϑηλυτέρῃσιν ὕδωρ κακὸν Ἑλλήςποντος, 
Wire Κλεωνίκης πεύϑεο δυῤῥαχίδὸς. ^ 



2 MAGEAEBABIETIKA s «414. 
πιῶο γὰρ dc. Xqetir preter vopgdop- ἐν δῥιμελαίνῃ - 

φοργίδι civ Ἕλλης μοῖραν dninjiagió; . "Host δειλᾳίη; σὺ μὲν ἀγέρα, ἀηΐβυμος 0i 
νύμφην, ἐν παύροις ὠλέσατε σταδίοις, , 

216. ΟΝΕΣΈΟΥ' KOPINGIOT. 
ρμονίης lipbv φήσειο γάμον" ἀλλ᾽ ἀϑέμιστος 

Οἰδίποδος. λέξεις "vriyórny. daimy 
ἀλλὰ κασϊγνητοὶ μιαφώταξοι. ἄμβροτος Ἰνώ 

7 ED ᾿ἐϑάμας χλήμων: τειχομελῆς xi doi 
ἀλλ᾿ αὐλδὲ ὀὐεμὸγσὸς: ἴδ᾽ ὥς apioviero ΘΗ ῃ 

7o δαύμων; ἐσθλὰ κακοῖς δ᾽ εἰς ἕν ἢμιδὲν Toa." 

VOCCM. MOTRIO? ΣΚΕΤΌΝΑ, 

46$ glpogin, τί πο ρα τὰ μὲν ϑύμα τιϑύμαλλα 
- λείπετς, καὶ ybaspiv οἰγένημον βοτάνην, 
γνρὰ δ᾽ ἐπὶ ἀλλήλοις σκιρτήματα γαῦρα τίϑευϑε͵ 

ἀμφὶ ἐὸν ὑλιβάτην δλλόμεναι Nóptov ;. 
οὐκ ἀπὸ πυγμαχίης ἀποπαύσετε; μὴ ποῦ ἀπεχϑὴς 

ἀντήσῃ κορύνη, χειρὸς ἀπ αἰπολικῆς. . 

218. AIMIATANOT NIKAERS-. 
"afels zuuiglov ps κατέκλυσε κύματα πόντου . 

διρλϊὴν; νενύων φόρτον ἐμειψαμένην:. 
αἰδέρμαι, σωϑῶσα, τί μοι πλέον ὅρμον ἱκέοϑαρ; 

δινομένῃ φωτῶν πείσμάτα λυσομίνων 
i Κωκυτοῦ ue λέγοιτο βαρὺ σκάφος" ἄλεσα φῶταρ, 

ὥλεσα- νανηγοὶ δ᾽ εἰσὶν ἔσω λιμένορ. 

Y 



1112 | MX,SEIRBRABIKNIKAM.- 

vC O0U. Cara POT CPÁLENOT. * 
αἱγιβάτου. 2«0góvo Ἀυτὼν γεῦϑον "fiiov Salo. 

οἷος. Apilirlóne πράσϑε ἐνοπεόξόμοξ; ui 
τοῖος ἐνΑἰνεάδῃθε Νέρων ἀγὸς ἄστυ Ῥέμοια 

ὃ »εἶται, ἐπὶ ὠκυρόην Θύμβριν ἀμειψάμενος, 
κοῦρος Sé ἀρτειγένειον yw jprdov. ἀλλ δ᾽ μὲν ἔγχει 

ϑῦεν" ἊΣ δ᾽, ἀμφοχέρρις, καὶ δορὶ καὶ nd 

iddor ΩΝ 
s D^ ὡς ἔκρυψε, guru 

εἰὔρχία, τὰν Mgav φυλλάδα. τραρβένφο; .- 
ἀμφὶ δ᾽ dp ἀκρεμύνεφαιν, ῥοῖς. πεχρριαμῴνος. ὥρας 

ἡμερίδος λαρῆς βότρυς ἀποχρέμαται. 
οὕτωρ, ὦ φλατόνισγε, quoti gita δ᾽ ῥπὸ σεῖο 

giis d κεῦϑοι ποὺς ἐμφφίης ἐπάρους. 

I aged ns 

201. Mapkór APERÓPTAPFOT: 
«αὐγάφω τὸν; ̓ ἀφυκτον ἐπὶ οἰῤῥείγιδορ "Hin 

^ E ud Δεοντ ἂν ἀνιοχέδντα βίαν; ^ 
ἧς τῷ μὲν μάστεγα καὶ αὐχένος, ᾧ δὲ χαλινοὺς 

εὐθύνοι" πολλὼ δ᾽ ἀμφιτέϑηλὲ χάριᾳ, ἡ 
φρίσσω; τὸν βρατολοι; 

Syon cta" ΕΣ 

Β 22; ANTI 41407 "NA quor: 
"riga. ϑὴρ Ζερσαῖον" ὁ πδντιδρ" aveo? Tisvo "" 

ἀράμενος λοφιῆς ὑγρὸν ὄπερϑε νέκυν, 
εἰς ψαμάϑους, ἐκόμισσα. τὸ δὲ πλέον, ἐξ ἁλὸς εἷς γῆν 

νηξάμενος, φόρτον. μισϑὸν ἔχω ϑάνατον: 



ἜΣ, RHIARIKTIKA, 113 

δαίμονα 07 ἀλλήλων ἡμείμρμην: ἢ μὸν ἐκμένου 
m in τὸν δ᾽ doi iato 

 BIAN ὍΡΟΣ. 

agree iq, Ζηνὸς ἐπεὶ φέρεν eMe 
αἴετός, αἰωνῶν μοῦνος ἐνουράσιος, 

οὐκ ἔφϑη τὸν Κρῆτα, ϑοὴν δ᾽ ἐπετείνατο νευρήν" 
mti» δ᾽ ὁ πτερόεὶς ἰὸς ἐληΐσατο. 

Ζηνὸς δ᾽ οὔχι δίνην ἔλαϑεν μόνος; ἔμπεσε δ᾽ ἄρνες, 
ἀνδρὶ, sd δ᾽ εἰστοχίης ἀνταμέτισε fiin. 

αὐχένε δ᾽ ἰὸν iiber, ὃν ἥπατι κοίμισεν αὐτά. 
.0 ἣν δὲ βέλος δισσῶν up ἔπιεν ϑανάτων. 

. 254 KPINAFOPOT. 
Αἰγὰ pe τὴν εὔϑηλον, ὅσων ἐκένωσεν ἀμολγεὺς - 

οὔϑατα πασάων πουλυγαλακτοτάτην, 
γευσώμενος, μελιηδὲς ἐπεὶ Y ἐφράσσατο nia Ὁ 

Καῖσαρ, κἦν νηυσὶν σὑμπκλοογοἐργάσατο. 
ἥξω δ᾽ αὐτίκα πον καὶ ἐς ἀστέρας,ᾧ γὰρ ἐπέσχονι 

pni» ἐμῶν, “μείων οὐδ᾽. ov Alpen 

225. ONEZTOT 
"annie χρήνη καὶ Πηγασίς, ὕδατ ἀδελφά, 

ἵππου καὶ ποταμοῦ δῶρα ποδοῤῥαγία. 
χὦ μὲν Iso? λιχῶνος, ὁ δὲ φλέβας Megpeogidon 
BU ὦ πτέρνης εἰς ἴσον ἐὐφερη. 

^ 236. ,ΖΩ Νά FAPHIANOT: 
“4 δ᾽ ἔγετε ξουϑᾳὶ σιμβληΐδες nga μέλιρσαν 
Noui ἢ ϑυμέων [2] miris ͵ 



134A — 2X ΒΠΣΦΕΙΚΆΣΚΩ, 
ἢ πετάλας μάκωνος, ἢ ddreqidiido ῥᾶγα, — ' 

S] fos, ἢ μάλων gel ἐπιλαφπίδιον- 
πιόντα περιννίξασϑε, καὶ ἄγγεα κηρώσασϑε; 

ὄφρα μελεσσοσύος Ylv ἐπικυψέλιος 
^ χεύσυται τὸ μὲν αὐτός, ὁ δὲ βλιστηφίδι gigi 

καπνώσας, βαιὴν κὔμμι λίπῃ μερίδα, 

227, BIANOPOZ. 
᾿ἀταίην παρὰ ϑῖνα, διανγέος ἔνδοϑεν᾽ ἄλμαὶ 

ἰχϑύα. πουλυπόδην ἴδρακιν ἰγϑυβόλος- 
»ηχομένῳ δ᾽ ἐπόρουσε καὶ ἐξ ἁλὸς ix. dni χέρσον 

ἁρπάγδην, ἄγρης δεσμὸν ὑποφϑάμενος. 
αὐτὰρ ὃ δισκηϑεὶς κατακαίριος ἔμφεσε Qul 4“. 

πτωκὶ V παχυσλοίνῳ. κεῖτο 7dg ὑπναλέος. ς 
τὸν δὲ χυϑεὶς περὶ πάντα πεδήσατο, φωτὶ δ' ὑπὶ ἄγρην 

ἀμβυϑίην ἄ yen χεραόϑεν ἠντίασεν. 

228: ATO A AENIAOT. M" 
Myysiins ἤκουσεν ἀνωΐστου Melirta, ᾿ 

υἷδιξ σὺν φόρτῳ κὑματι' κρυπτόμενον" 
ἠϊόσιν δ᾽ ἐπικέλσαν ἁλίκλυστον δέμας ἄλλου, 

* δύρμορος οἰκείης σύμβοζον εἶδε τύχης, 
vida δ' ὥς ἔστειλε; δίων δ᾽ ἐπὶ νηὸς ἀϑραύστοῦ 

ἔλυϑεν εὐκταίης σῶος ἀπ᾽ ἐμπορίης. 
* μητέρες ὡρ' ἀνίσου μοίρης λάχον. 5j μὲν ἄελπτον": 
00 ζωὸν ἔχοι: κείνη δ᾽ ὄψεται οὐδὲ νέκυν;" 

229. MàPKOT ἈΡΓΕΝΤΑΡΊΟΥ. 

ἀφγχαίη σύνδεικνε, καπηλικὰ μέτρα φιλεῦδᾳ, 
C «εὔλαλε, seri ios, εὔστομη͵ μαπροφάρυξ, 



OIXGRHIAEIKTIKA — (415. 
eli» ἐμῆρ πενίης βραχυσύμβολε μύστι, Myve; 

Bes ὅμως ὑπὲ ἐμὴν χεῖρε πότε χρόνίορ. 
«I3? ὄφελες καὶ ἄμικτος ἀνύμφουτός τὸ παρνίης, . 

ἄφϑορος ὡς κούρη τερὸς πόσιν ἐρχομένη. 

280. ONEZTOf. 
᾿μβαίρων" Εἰικῶνα μέγαν κάμερ" di? ἐκορέσϑης 

1Τηγασίδος κρήνης νεκταρίων λιβάδων. 
οὕτως καὶ σοφίης πόνος ὄρϑιος" ἣν δ᾽ dg ἐπ ἄκρον 

signa μόλῃς, ἀρύσῃ Πιερίδων gdpitug. 

291. AMNTIHATPOT ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Any pa πλατάνιστον ἐφερπύζουσα καλύπτει" 
ἄμπελος. ἐϑνείῃ δ᾽ ἀμφιτέϑηλα κόμῃ,' 

ἡ πρὶν ἐμοῖς ϑαλέϑουσιν ἐνιϑρέψαο᾽. ὀροδάμνοις 
"βότρυας, ἡ ταύτης οὖκ ἀπετηλοτέφη. " 

τοίην μέντοι Una. τυϑηνείσϑω τις ἑταίφην,, 
- ἥτις ἀμιέψασϑαι καὶ νέκυν οἷδε μόνη. “-᾿ 

232: ΦΙΑΊΠΠΟΥ OEXZAAONIKE4LZ. 

"atbptaxolo αὐτους λαιμὸς τὸ πάλαι μελίγηφυς, 
ἡνίκ᾽ ἐγασιροφόρουν Βακχιακὰς χάριτας, 

νῦν αλασϑεὶς κεῖμαι νεοϑηλὲξ καρτερὸν ἕρκος 
slip, πρὸς τρυφερὴν τεινομένῳ καλύβην. 

«lil τι Βρομίῳ λατρεύομεν. ἢ γεραὸν γὰρ 
φρουροῦμεν πιστῶς, ἢ viov ἐκτρέφομεν. — 

233. EPTKIOT. 
Ald τοι Ἱκτάμνοντε γεράνδρυα, κάμμορε MivBuy, 

φωλὰς ἀραχναίη σκαιὸν ἔτυψε πόδα, 
a 



16. IX EHIAEIKTIXA. 
»ειόϑεν dvtidaoga* χύδην δ᾽ ἔβρυξε μελαίνῃ 

φηπεδόνι χιωρὴν σάρχα κατὶ ἀστραγώλονρ: 
ἐτμήβη δ᾽ ἀπὸ τῆς στιβαρὸν γόνυ, καί σε κομίζω. 

᾿μουγόποδα Bloc gis σχηπάνιον wosirov. 

234. KPINATOPOTL 

"gos τεῦ, ἃ δείλαιε, κεναῖς 8? ἐπὶ ἐλπίσι, ϑυμέ, 
.— πωτηϑεὶς ψυχρῶν. ἀσσοτάτω γεφέων, 

ἄλλοις ἄλλ᾽ Ἐπὶ ὄνειρα διαγράψεις ἀφένοιο;" 
τ κ ητὸν'. γὰρ ϑνητοῖς οὐδὲ tv αὐτόματον. 

. Movaégy dA. ἐπὶ δῶρᾳ μεξέρχεο" sapin δ᾽ ἀμυδρῶ 
εἴδωλα ψυχῆς φλεμότονσι piss. 

' 2835, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Ἄγχουροι μεγάλαι κόσμου χϑόνες, do διὰ Néllog. 

πιμπλώμενος μελάνων τέμνει dn? Αἰϑιόπαγ, 
ἀμφότεραι βαφιλῆας ἐκοινώναφθὲ γώμοιφιν, Ὁ 

Ay γένος Αἰγύπτου καὶ “ιβύης ϑέμεναι. ὦ 
ἐκ πατέρων iln παὶσὶν πάλι τοῖσιν ἀνάκτων "“ 

ἔμπεδον ἠπείροις σχῆκερον ἐπὶ ἀμφοτέραις, " - 

236. ΒΑΣΣΟΥ͂ Δ0Λ 4105. 1" 
τ Ἄῤῥηκτοι Moiujüy πυμάτην ἐσφράγισαν ὄρχοι 

τῷ Φρυγὶ πὰρ βωμῷ τὴν “Πριάμου Ovolgs. 
ἀλλὰ col, Αἰνεία, στόλος ἱερὸς Ἰταλὸν ἤδη“, 

ὅρμον ἔχει, πάτρης φροίμιον οὐρανίη; — 
ἐς καλὸν ὥλετο πύργος ὃ Τρίτος - ἢ yag ἐν ὅπλοις , 

ἠγέρϑη κόσμου παντὸς ἄνασσα πόλις. 
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237. EPTKIOT.- I 
ovalis; nde τῷ Hors, ὃ φηγινός, εἶπέ, κοϊοσοῦς 

- οὗτος, ὅτῳ σπένδει τὸ γλώγος, ἔστι τίνος; Ὁ 
πῶ λειοντοπάλα Τιρυνϑίω. οὐ. δὲ τὰ τόξα, 

vius, καὶ σκυτάλην ἄχριάλαιον dig; 6 ς 
“χαίραις ᾿Δλκείδα δαμαληφάγε, καὶ τάδε φρούρει 

silo, κἦξ ὀλίγων μυριόβοια ridet. 

238. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΤ. 
᾿Βούπαις ὡπόλλων, τόδε χάλκεον 1 ἔργον ?0voià, ; 

ἀγλαΐης Amat καὶ Δι μαρτυρίη, 
οὔϑ᾽ ὅτι τῆςδε μάτην Ζεὺς Fans. rd elyor; 

ἄμματα καὶ κεφαλὴν ἀγλαὸς P Κρονίδης. — 
οὔδ᾽ "Hey νεμεσητὸν ἐχεύατο χαλχὸν ̓ Ονατῶς, 5. 

ὅν ue? ᾿Εἰηϑυέης τοῖον ἀπεπλάσατο. 

239.  KPINAFOPOT. . 
ΞΒὑβιων ἢ γιυχερὴ λυϊρικῶν dy τεόχεὶ τῷδε 

ποτὰς͵ ἀμιμὴτὼν E ἔργα φέρει Χαρίτων 
᾿Ἁναχρίοντὸς, ἃς ὅ Τήϊος * ἡδὺς πρέσβυς : 
ἔγραψεν ἢ παρ οἶνον, ἢ σὺν “μέροιφ' 

ϑῶρον δ᾽ εἷς ἱερὴν armari ἥκομεν ἠῶ, 
silium; καὶ πραπίδων Boy ἐνεγκαμέγῃ: 

. 240. φίσιπποτ ἡ 
Βαιὸν ἀποπλανίην λιπομήτορα παῖδα Καλύπτρης; 

πριὸς δλιξόκερως ϑεῖνε ϑρασυνόμενος. 
κώπρος δ᾽ Ἡράκλειος ἀποῤῥήξας ἀπὸ δεσμῶν, 

1 ?- φαλὴν κριοῦ πᾶσαν ἔβαψε γένυν" 
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dei mde δ᾽ ἐχαρίσσατο. Ag. ἀπὸ "How . 

ΜΝ Ἡρακλέης Betgén ᾧκτισεν nid 

241. ANTIIATPOT. 

Ἐσυχόλος ἔπλεο, Φοῖβε, “ποσειδάων δὲ καβάλλης, " ᾿ 
κύκνος Ζεὺς, Ἄμμων δ᾽ ἀμφιβόητος, ὄφις, —— 

χοῖ μὲν ἐπὶ iiia, σὺ δὲ παιδικός, -- ὄφρα λάϑοιτε" 
. ἐστὲ γὰρ οὗ πειϑοῦς εὐνέται, ἀλλὰ βίης. 

, Ἐθαγόρας δ᾽ ὧν χαλκὸς ἄτερ lov αὐτὸς ἐναργὴς 
- πάντας καὶ πάσας, οὗ μεταβαλλόμενος. 

245, ἈΜΝΤΥΦΙΑΟΥ͂ BTZANTIOT. 
Τλαῦκος ὃ νησαίοιο διαπλώουσιν δδηγὸς 

πορϑμοῦ, καὶ Θασίων ἔντροφος αἰγιαλῶν, 
πόντου ἀροτριντὴρ ἐπιδέξιος, οὐδ᾽, δὲ ἴκνωσσεν, 

πλαξομένῃ σερωφῶν πηδάλιον  πολάμῃ, 
υμυριέτης, ἁλίοιο βίου ῥάκος, οὐδ᾽, δὲ ἔμελλεν. 

ϑνήσκειν, ἐκτὸς ἔβη γηραλέης σανίδος. 
τοὶ δὲ κέλυφος ἔκαυσαν ἐπ᾿ ἀνέρι, τόφρ à yaquidt" 

πλώσῃ ἐπὶ οἰκείης εἰς ̓ είδην ἀκάτον., 

243. ΑΠΟΛΜΔΩΝΙΔΟΥ͂, 

Τήϑησαν περὶ παιδὸς ᾿άρισείπποιο τοκῆες; - 
καὶ κλαῦσαν" μοίρης δ᾽ ἦμαρ fv ἀμφοτέρης 

εἴτε γὰρ αἰϑόμενον δόμον ἔκφνγιν, ἰϑὺ περα νοῦ 
Ζεὺς κατά οἱ κεφαλῇς ἄσπετον ἧκε σέλας. | 

τοῦτο δ᾽ ἔπος τότ᾽ ἔλεξαν ὅσοι νέκυν ὠδύροντο!, 
ὦ πυρὶ δαιμονίῳ τλῆμον 2- τὺ 
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. 244.. TOT: ATTOT. 
“Ζειματόεις ἐλάφων χεραὸς λόχος, εὖτε χρυώδείς — ' 

πλῆσάν ὀρῶν xügugds χιόνεμν γιφάδες, 
δήχαιαι ἡοταβοῖσιν ἐφώρμισαν, Ani) φροῦδον" 

πὶ χι ἤναι νοτεροῖς ἄσϑμασιν ὠχὺ γόνν. i 

τὰς δὲ περιφράξας ἐχϑρὸς (doc ἀϑρόον ἄφνω ἡ 
ειμερίη στυγεροῦ δῆσε πάγοιο πέδῃς 

πληϑὲς δ᾽ ἀχρρτέρων, ἀλίνου ϑοινήσατο ϑήφης, 
ἣ φύγεν ᾿ἀῤπεδόνην Ξολλάχι καὶ στάλικα. 

345, ΑΝΤΙΦΆΝΟΥΣ. ο τ. 
Δυρμοίρων ϑαλάμων ἐπὶ παατάσιν οὐχ ̓ψρέναιρς, 

ἀλὲ ione ἔστη πιχρογάμου Πετάλης. — ̂ 
7 δείματι γὰρ μούνην πρωνόζυγα Κύπριν ἀν loger 

φεύγουσαν, ξυνὸν παρϑενικαῖσι φόβον, 
φρουροδόμοι »ἡλεῖς xbris ἔκτανον" ἣν δὲ γυναῖκα. ^ 

sk iid» dg proe Toroper. οὐδὲ νέκυν. 

"246, ΜΑΡΚΟΥ͂ APT'ENTAPIOR, 

᾿Εϑραύσθης ἡδεῖα say" οἰνοπόταισι λάγυνε 
᾿ γηδύος ἐκ πάσης χεναμένη Βρόμιον. 

τηλόϑε γὰρ λέθος εἰς σὲ βαρύστονος, οἷα περαυνόρ, 
ον οὗ Διὸς ἔπε χειρῶν, ἀλλὲὰ afidvog ἔβη. 

ἦν δὲ γέλως ini. col, καὶ σκώμματα πυκνὰ, τυπρέση, 
καὶ πολὺς ἐξ ἔνώρων γιγνόμενος ϑόρυβος. 

οὗ ϑρηνῶ σε, λάγηνε, τὸν εὐαστῆρα τεκοῦσαν ος 
Büsgor, ἐπεὶ Zipiln καὶ σὺ πεπόνϑαν ἴσα, 
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. (241... OIAIDHOR 
Εὐϑθεηβῆ πλάταγόν με Νότου βαρνλᾳίλαπες igna. 

dltns ἐς αὐτῆς ἐστόῥεσαν Duniotg.- 
Λουραμένη Βρομίῳ δ᾽ ἔστην πάλιν, ὄμβρον ἔχουφαι.. 

; χείματι καὶ ϑάλπει τοῦ “Διὸς ἡδύτερο». 
διλυμίνη δ' ἴζησα- μόνη δὲ πιοῦσα Ανυῖὸν, 

ἄλλων αλινομένῶν, ὀρϑοτίρη βλέπομαι." 

248. ΒΟΗΘΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ἘΛΕΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ, ἢ 
ΕἸ τοῖος Διόνυσος ἐς ἱερὸν ἦιϑεν "Ολυμπον, t 

μωμάζων ἀήναις σὺν ποτε καὶ Σατῦροις, 
οἷον ὁ τεχνήεις “Πυλάδης ὥρχήσατο κεῖνον, 

Ὁ ὀρϑεὶ κατὰ τραγικῶν τέϑμια μουσοπόλων, . 
παυσαμένη ζήλον Διὸς ἂν φάτο σύγγαμος Ἥφη" 

ἐψεύσω, udin, Βάκχον" 4yà δ᾽ xor. 

MAU MARKIOR n 
Riniteiey yiatudr ἀναδενδράδα ydvle noi d ἄκραις 

Ἱδρυνϑεὶς λοφιαῖς Πᾶν δδ᾽ ἐπισκοπέω. 
εἰ δὲ as πορφύροχτος ἔχει, πάϑορ, ὦ παροδίτα, 

βύτῥυορ, οὐ φϑονίω γαστρὶ χάριζόμένῳ" 
ἢν δὲ χερὶ ψαύσῃς κλοπίῃ" μόνον, αὐτίκα δέξῃ, 

᾿δκλίην βάκερου τῆνδε καρηβαρίην.» 6. 
. ν. ἦν 

. 280, ONESTOR ν᾽ . 
"Kenny ἐν φόρμιγγι, κατηρείφϑὴν δὲ σὺν αὐλῷ" ὦ 

Θήβη. φεῦ Μούσης ἔμπαλιν ἁρμονίηρα 
κωφὰ δὲ μοι κεῖται λυροϑελγέα λείψανα πύφγαν;:» 

πέτρον μουσοδόμοις τιΐχοσιν ἀὐπόμολοὶ, 
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σῆς χερός, "Augtbir, ἄπονφοργχάριρ" ἑπτάπυλον γὰρ 
C πατρί ἐπεξαμέτῳ ταίχισας ἐν κιϑάφῃ, 1. 

28]. EZHNOTIPAMMATIKOT, 
Ἐχϑίστη Μούσαις δελιδηφάγε, λοιβήπειραι. . 

quiis, del σοφίης κλέμματα φερβομένη, «᾽ς. 
πίστε κἐλαινδγρως ἱεραῖς ψήφοισι λοχάζη,. 

τον σῆφη; τὴν φϑονερὴν εἰκόνα, πλαττομένη 
φεῦ ἀπὸ Μαναάων, ἴϑε τηλόσε; μηδ᾽ ὅσον ὄψον 

βάσκανον * ἐν ψήφῳ δόξαν ἐπειραγάγῃ, 

MEM D MABZHÓTON. "Δ 
"E; βαϑὺν ἤλατο INiloy ἀπ᾽ ̓ ὀφρύος ὀξὺς ὅδίτης, 

ἡνίκᾳ λωμάῤγων «Me λὐκων ἀγέλην. 
ἀλλά μιν ἀγρεύσαντο QV ὕδατο; “Ἔβρυχα δ΄ ἄλλος 

ἄλλον, ἐπουραίῳ. δήγματι, δραξάμενος. 
μακρὰ γεφυρώϑη δὲ λύκοις βυϑός. ἔφϑανε δ' ἄνδρα 

Ῥπκομέων. Sngà», αὐταδίδαμκτος ἄφης. -- 

263. : ἀπο GEXSA40NIREAZ 

y. idus Κάδμου κλεινὸς γάμος, dis Ad 
. Oidinodoc. vetera, δας, ἠσπώσραο, . 

υϑριχελάδας. πηινϑεὰς. ὠδύφατα. 1)iqun degloils: 
τα ἔστη, καὶ λωτοῖς, ἔστενε Anima... 

"Morning ὁσίη, χαλεπὴ δ᾽ dis Ἰοκάστης. 
.2 ἥν Ἰδὼ φιλόπαιξ, ἀλλ᾽ ἀσεβὴῤ M9 dpag: 

οἰ κερὸν dii τυτολίοῦ ρον ἴδ᾽ ὡς ῥαϑλῶν περὶ Θήβος 
μύθων καὶ σενχνῶν. ἤρκοφεν ἱστορίη, . 

* 
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vo 0 254 TOP ÁATTOR. 
H πυρὶ πάντα τεκοῦσα Φιλαίνιογ, 4 fue πένϑος 

^00 μήτηρ, ἣ τέκνων τρισσὸν ἰδοῦσα τάφον, 
- ἀλλοτρίαις ὠδῖσιν ἐφάνρμίσα: ἦ pip ἑώλπων 

πάνεως pos ζήσειν τοῦτον, ὃν οὐκ ἔτεκον.- 
ἡ δ᾽ εὔπαις ϑετὸν υἱὸν ἀνήγαγον. ἀλλά με δαΐμων" 

x00 ἤϑελα μηδ᾽ ἄλλης μητρὸς ἔχειν χάριπα. 
κληϑεὶς ἡμέτερος γὰρ ἀπέφϑιτο" yi» δὲ τεκούσαις 

ἤδη 20) λοιζαῖς πένϑος ἐγὼ yigert, τ 

τ 255. TOT αΥΤὸ 
᾿Ἤρίϑμει mobi» ὄλβον ̓ Αφιστεΐδηρ ὁ σιενιχρός; 

τὴν ὄϊν, ὡς ποίμνην, τὴν βόα δ᾽, ὡς ἀγέληϑ᾽ 
" ἄμβροτα δ᾽ ἀμφοτέρων " ἀμγὴν λύκος, ἔκτανε δ᾽ ὠδὶς 

. τὴν δάμαλιν, πενίης δ᾽ ὥλετο βουχύλιον" 
πήροδέτῳ δ᾽ ὃ γ᾽ ἱμάντι κατ' αὐχένος ἅμμα πεδήσας, 
"os οἰκτρὸς ἀμυκήτῳ xdidave πὰρ καλύβῃ. 

7256. ᾿ΑΝΥΓΑΝΟΥ͂Σ, ἡ - 
Ἡμιαύ μὲν ζώειν ἐδόκουν ἔτι, κεῖνο δ᾽ ἔφυσεν 

ἕν μόνον αἰπυτάτρυ μῆλὸν ἐπὶ dxoipovog* 
ἢ δι᾿ κύων δένδρων καρπσφϑάρος, $ ἡτιλόνωτας " 

κάμη, καὶ τὸ. μόνον βάσκανος ἐξέφαχεν. 
ὁ Φϑόνος εἷς ιολὺν ὄχλον ἀπέβλεπεν.. ὃς δὲ τὰ μικρὰ 

πορϑεῖ.ναὶ ἑούτους " γηρῶν dei p. ἔληγεν. 

» 5251, AHOAARNIAOT, 
*H RAGAPH (Νύμφαι pig ἐπώνομον ioyoy ἄλλων 

«ρήνῃ natur δῶκαν ἐμοὶ λιβάδων). 
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ληγὲστὴς ὅτε μοὶ παρακλίντορος ἔκτανεν ᾿ἄνδρας, 
καὶ φονίην ἱεροῖς ὕδασι λοῦσε χέρα, 

πεῖν.» ἀναστρέψασα γλυχὸν (dox, οὐκέθ᾽ ὅδίταις 
^0 βλύξω" τίς γὰρ ἐρξξ THN IAOAPHN- han, " 

258. ANTIOANÓTZ MET AAOTIOAITOT. 
^ EE πάρος εὐύδροισι λιβαζομένη προχοαῖαι, 

πτωχὴ νῦν Ιγυμφῶν, μέχρι" καὶ εἰς σταγόνα, 
λυϑρώδεις γὰρ ἐμοῖσιν ἐνίψατο vápavs χεῖρας, 

, ἀνδροφόνορ, κηλῖδ᾽ ὕδασιν ἐγκεράσι 
4E οὗ μοι κοῦραι gio ἥλιος, εἰς ἵνα Βάκύον, 

. ἀκοῦσαι, (ipipas μισγόμεϑ᾽, οὖκ ἐς Ἥρη, 

469. BIANOPOZ. 

"Hii ἐξ ἄκρης δόμος ἀθρόος, ἀλλ᾽ ἐπὶ aal 
νηπιάχῳ Ζεφύρου πολλὸν ἐλαφρότερος" 

φείσατο᾽ κουροσύνης καὶ ἐρείπιον. ὦ μεγἀλαύχοι 
μητέρες, ὠδίνων καὶ λέϑος αἰσϑάνεται. 

260. ΣΕΚΟΥ͂ΝΔΌΥ. ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂. 

*H τὸ πάλαι Ac πάντων βέλος, οὐχέτε Anil, 
ἀλλ᾽ ἐτέων φανερὴ πᾶσιν ἐγὼ Νέμεσις. 

οὐ μὰ Κύπριν (εἰ δὲ Κύπρις ἐμοὶ ἔτι, πλὴν ὅσον 
ὅρκος» 

v γνώριμον ὀὐδ᾽ αὐτῇ dol ups ^o 

' 261. KHITONOT GB234AONIKEA 2. 
tar nd SU GAo ow ἐν οἰνάνϑαις νεάδασα, 

E Ln Süra πομισσαμένη, 
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νὔν οὕτω γραιοῦμαι. ἴδ᾽ δ᾽ χρόνος οἷα δαμάζει - 
καὶ σταφνλὴ γήρως αἰόϑάνεται ῥυτίδων. 

262. ᾿ΦΙΑΙΠΉΟΥ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΕΩ Z. 
᾿Ηρίϑμουν ποτὲ πάντες ᾿Αριστοδίχην κλυτόπαιδα, 

ἕξώκις ὠδίνων ἄχϑος ἀπωσαμένην. 
ἤρισε δ᾽ εἰς αὐτὴν ὕδωρ χϑονί. τρεῖς γὰρ ὄλοντο 

νούσῳ" λειπόμενοι δ᾽ ἥμυσαν ἐν πελάγει. 
αἰεὶ δ᾽ ἡ βαρύδαζρυς, ἐπὶ στήλαις μὲν ἀηδών, 

μεμφομένη δὲ βυϑοῖς, ἀϊκοονὶς βλέπεται. 
. 268. ANTIOLAOT BYZANTIOT. 
*H γρὰϊς Εὐβούλη, διε οἱ καταϑύμιον ἦν τι, 

Φοίβου τὸν πρὸ ποδῶν μάντιν ἄειρε Mog; 
χείρεσι πειράζουσα᾽" καὶ ἣν βαρὺς, ἡνίκα μὴ τι 

ἤϑελεν- εἰ δ᾽ ἐθέλοι, κουφότερος ποπάλων. 
αὐτὴ δὲ πρήσσουσα τό οἱ φίλον, ἦν n09* ἁμάρτῃ, 

εὐϑροίβῳ τάς, ἀνίφους χεῖρας. ἐπεγράφετο. . 
264. AIIOAAA.NIdOT, οἱ δὲ ΦΙΑΙΠΠΟΥ͂. 

Θάμνου πού ἄκρους ἀμφὶ πρῶνας ἥμενος 
. τέττιξ πτερῷ, φλέγάντος s ἡλέου σου, 
νηδὺν ῥαπίζων, δαϊδιαλ᾽ αὐτουῤγῷ μέλεν 
ἡδὺς κατωϊργάνιζε τῆς ἐρημίας. 
ἀκρίτων δ᾽, διαιάσης. ̓ἰξοεργὸρ Πιαλεὺς., 
ϑήρης, ἀσάφκου var ἐδουνακεύσατο. . 
atur δ᾽ ἔμρεν: εἰς χὰρ ἠϑάδας mdyag. . 
σφαλεὶς ἀλᾶται παντὸς ἱμείρων πτεροῦ. Us 

265.. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. . i 
eni “Διὸς ὄρνις ἐτίσατό Keira yum. 
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* ξένον δ᾽ εὐθὺς ἄκοντι πάλιν ἘΞ ἘΞ Ἐ 

βερίον, minu δ᾽ Extafty, ὡς ἔϑανενα, 
“μηκέτ ἐφ᾽ ὑμετέροις ἀφευδέσν Κρῆτες ἀστοῖς ^ 

api - ὑμνείσϑω: καὶ Διὸς εὐστοχέη, . 

.266. ANTIHATPOT. 
“Ἵμερον αὐλήσαντι πολυτῥήτων διὰ λωτῶν 

εἶπε λιγυφϑόγγῳ Φοῖβος ἐπὶ Τλαφύρῳ: 
“ταρσύη, ἐψεύσω τεὸν εὔρεμα, τοὺς γὰρ iim 

αὐλοὺς ἐκ Φρυγίης οὗτος ἐληΐσατο- 
εἰ δὲ σὺ τοιούτοις τότ ἐνέπινεες, οὐχ ἂν Ὕαγνις 

τὴν ἐπὶ Μαιάνδρῳ κλαῦσι δύξαυλον iw. 

267. el4Ymnor e532440NIKER2. "' 
ἸΙκαρίην πλώων 9 * ἅλα, νηὸς ὀλισϑὼν 

“Δἂἄμις δ "ιϑαρέτου κάππεσιν εἰς πέλαγος. - 
πολλὰ πατὴρ δ᾽ ἠρᾶτο πρὸς ἀϑανάτους,καὶ ἐς ὕδωρ 

φϑέγγεϑ', ὑπὲρ τέκνου κύματα λισσόμενος. 
ὥλετο δ’ οἰκτίατως βρυχϑεὶς SAL. κεῖνο δὲ πατρδξ΄ 

ἔρλυεν ἀράων οὐδὲ πάλαι πέλαγος. 

268. ΑΝΤΊΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΧΑΟΝΙΚΕΩΣΙ. 

Κρῆσσα κύων ἐλάφοιο sa? Tuv ἔδραμε Τοργώ, 
ἔγανος, ἀμφοτέρην ἕάρτεμιν εὔξαμένη" 

τίχτε δ᾽ ἀποκτιίνουσα" ϑοὴ δ᾽ ἐπένευσεν Ἐμυϑῷ “᾿ 
ἄμφω, εὐαγρίης δῶρα καὶ εὐτοχίηξ᾽" 

καὶ viv ἐννέα παισὶ διδοῖ γάλα. φεύγετε, Κρῆσσαν" : 
κεμμάδες, ἐκ τοκάδων τέχνα διδασχόμενα. . 
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^ 269. TOT ΑὙΤΟΥ͂. 

Klag9ilov ποτὲ νηὸς ἐν ὅδατι, δῆριν ἴϑεντα 
,, διδσοὶ ὑπὲρ μούνης μαρνάμενοι σανίδος. 

τύψε μὲν Marprydons “Πεισίστρατον. αὖ νιμεσητόν, 
ἦν γὰρ ὑπὲρ ψυχῆς" ἀλλ ἐμέλησε Δίκῃ. 

rigid? δ μὲν" τὸν δ᾽ εἶλε κὐὼν ἁλός" ἦ παναλάστωφ 
Κηρῶν οὐδ᾽ ὑγρῷ παύεται ἐν πελάγει, — 7 

270: MAPKOT APTENTAPIOT, 
πωμάζω, χρύσειον ἐς ἑσπερίων χορὸν ἄστρων 

λεύσσων, οὐδ᾽ ἄλλων λὰξ * ἐβαρυναύρος. 
, Ὅτέγας δ᾽ ἀνϑόβολον χρατὸς τρίχα, τὴν κελᾳδεινὴν 

πηκτίδα βουσοπόλοις χερσὶν ἐπηρέϑισα. 
' sad τώδε δρῶν, εὔκοσμον ἔχω βίον" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς 

κόσμος ἄνενϑε λύρης ἴπλετο καὶ στεφάνου. 

271: 4HOAAALNIAOT. 

Kol πότε Ἐ᾿ δινήεῖς ἄφοβος πόρος, εἰπέ, 9dlacvis; 
ε καὶ ἐν ἀλκυόνων ἤμασι κλαυσύρεϑαι Ὁ, 

ἀλκυόνων, αἷς πόντος ἀεὶ στηφίξατο κῦμα * 
νήνεμον, [1 χρῖναι χέρσον ἀπιστατέρηνΣ 

᾿διλὰ καὶ ἡνίκα μαῖα καὶ ὠδίνεσσιν ἀπήμων 
slips, σὺν φόρτῳ δῦσας "αριστομίνην, 

272. prawopoz. - 

“αρφαλίος δίψει Φοίβου Ares εὖτο γυναῖθς, 
εἶδεν ὑπὲρ τύμβον προωυαίον ὀμῥροδόνον!. 

ἀλάγξεν ὑπὲρ χείλους, ἀλὶ᾽ οὐ yivog ἥπτετο: βυσσόν, 
Φοῖβε, σὺ δ᾽ alg τέχνην ὄρνιν ἐκαιρομάνεις. 
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ζερμάϑα 8) ψάμμεν σφοὶρῶν, πότοη ἄρπάγι χεϊλέρ 
ἴφϑανο μαιμάσσων λαὐτίνακτον ὕδωρ; " 

273. TOT ΑἸΤΟΙ͂, ' nd 
“Καὑματος; ἐν Sápvotai λαλίοτατος ἡνίκα τέττιξ 

“φϑίχβατό διγλώσσῳ μελπόμενος στμανις 7. 
δονναχόεντα ἸΚρίτων' συνϑεὶς δύλον, εἷλεν ἀοιδὸν 

ἠέρος, οὐκ ἰδίην ἱξοβολῶν μελέτην, ..... 
ἄξια δ᾽ οὐχ δσίης ϑήρης «ἀϑεν" οὐ γὰρ 87 Rer 

iur. ἐπὶ ὀρνίϑων οὔστοχον, ὡς τιρίν, yn. 

^o. 274. ΦΙΔΊΠΠΟΤ. 
Καὶ τὸν ἀρουραῖον * γνρηλήμον αὔλακα vepyts 

 Ἰμπροτυπεῖ κέντρῳ πειϑομένη δάμαλις" 
καὶ μετ ἀφοτροπόνοὺς ζεύγλας πάλι τῷ νεοϑηλιξ 

πινομένη μόσχῳ δεύτερον ἄλγος ἔχει. 
μὴ ϑλιψῇς αὐτὴν ὁ γεωμόρος, οὗτος ὁ βαιὸς - 

μύαχος, ἐὰν φείσῃ, σοὶ τρέφεται δάμαλωξ, 
"n mE 

. e 47$: MAKEAONIOT-: . 

Κάπρον piv χέρσῳ Κόδρος ἔκτανε" τὴν δὲ ταχεῖαν 
εἰν ἀλὴ καὶ χαροποῖρνκὑμασιν εἶλ᾽ ἔλαφον. 

εἰ δ᾽ ἦν καὶ πτηνὴ ϑηρῶν φύσις, οὐδ᾽ ἂν ἐν 
τὴν κείνου κενεὴν Ἄρτεμις εἶδε χέρα." 

$e “ 

τος τιρῖδι  KPRNATOPOTO- 505 

ios ἀπακλύζουσᾳ παρὰ κροκάλαισι ϑαλάσσηι 
χερκῆτις, διεροῦ τὐτϑὸν ὕπερθε πάγον, — 

atlgdov ἐπεχβαίνοντι κατασπασϑεῖσα κλύδωνι, , «7 

δενλαίη πικροῦ κῦμ᾽ ἔπιεν ϑανάτου" * 
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πρεῖμᾳ δ᾽ ὁμοῦ, πεγὶ; dyihigaro, τίς αἱ nbi. 

- ϑαρσήσρῳ πεζοῖς τὴκ ἀρύλωχτον, ἅλα; : 

nn A . Cavieráok, . 
pum χείμαξῥι, πὶ δὴ τόσον Da χυρύσσῃ, 

»- mfi» ἀποχλεΐων ἤξνος δδοιποφίης; 4 
3 μεϑύεις ὄμβροισι, καὶ οὐ INipam διαυγὲς. 

- vüpio:qigess, ϑολεροῦς. δ᾽. ἠράνισαι νεφίλαις. 
ὄψομαι idi. σε κεκαυμένον, ὅετις ἐλέγχειν. 

καὶ γόνιμον ποταμῶν. xoi »όϑον οἷδεν ὕδωρ. 

278. ΒΙΑΝΌΡΟΣ,. 

«Ἱάγνακα, πὰτρῴω» E fu λείψανα κοιμίζουσαν. 
vengo, χειμάῤῥῳ, παῖς ἴδε συρομίνην" 

“αἰ μιν ἄχος τόλμης ἐπλήσατο, χεῦμα δ᾽ ἀναιδὲς 
εἠρέϑορεν, πικρὴν δὲ Jie" ἐπὶ συμμαχίην. 

ὀστέα μὲν γὰρ ἔσωσεν ἀφ᾽ ὕδατος, ἀντὶ δὲ τούτων 
αὐτὸς ὑπὸ βλοσυροῦ χεύματος ἑφϑάνετο. 

279. BAZZIOT. 

A09 alic ἀχάτοιο τριηκοσίους ὅτο yaltag 
δεύτερον ἢ Toy! aono, πίντας ἀρηϊφάτους, 

uos ὁ ᾿σιόλος, εἶπεν" -ἰδ᾽ ὡς πάλι πρόεϑιο 
πάντα “ἡ 

ἐἰπραύματα, καὶ σεέρνοις δῆφις ἔνεστι μόνοις: 
Py rt μόϑου κορέσασϑο, καὶ αἴσιμον ἀμπαὐκασϑε 

ὄνον, ἀνικήτου δῆμος Ἐνναλίου. 
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280. ΑΠΌΛΜΗΠΝΙΜΟτ.. 
««αἴλερς, Αὐσονίων' ὑπάτων κλέος, εἶπον ἀϑρήσως 

Εὐρώτιιν." Σπάρτης χαῖρε. φέριστον ὕδωρ,. 
“Μουσάων δ᾽ ἐπὶ χεῖρα βαλὼν πολυΐστορι βίβλῳ, 

εἶδεν ὑπὲρ κορυφῆς οὐμβολον εὐμαϑίης, 
κέεται, , μεμηλὸν βιότου πτερόν, ἐν σχιεροῖσιν 

ἄγκεσι παμφώνων μέλπον ἀπὸ στομάτων." 
ὡρμήϑη δ᾽ ἐπὴ ταῖσι. τὶ δ᾽ οὗ ζηλωτὸς ὁ μόϊϑος, 
» εἶ xal πτηνὰ ποϑεῖ [γάρυος ἡμετέρης ἢ 

281. TOT ΑΥ̓ΤΟῚ; 
"χῆᾶνον ὁπηνίκα θαῦμα κατείδομεν Mois ἅπασα, 

πῶλον ἐπὶ ἀνδρομέαν σάρμα φριμασσόμενον; 
Θρηξκίης φάτνης παλαιὸς λόγος εἷς Hair ὄμμα 

ἤλυϑε, ῥίζημαι δεύτερον ᾿μρακῖέα. . 

282. | ANTIILATPOT ΜΑΚΕΔΌΝΟΣ. 
Ζβνοι, παρϑένος εἰμὶ τὸ δένδρεον" εἴπατε δάφνη ^ 

φεησᾳσϑαι ὁμώων χερσὶν ἐτοημυτόμοις. - 
Bil ἐμεῦ κομάφου τις ddndposfi τεριβίνϑον 

᾿δύεπτίαϑω, χϑαμφλὴν ἐξ xin οὐ γὰφ ixds* 
ἀλλ ἀπ᾿ μεῖ ποταμὸς μὲν ὅσον τρία; τοῦ δ᾽ ἀπὸ αυγᾶν 

ὅλη πανϑηλὴς Qoia süesg dinis t 

2o, 883. KPINATOPOT. 
οὔρεα Πυρηνιᾶα, αὶ ad βαϑυάγκης UM 

αἵ Prov aptzod; ἐξγὺρ' ἀποβλόδετε, 6, 
μάρτυρες foci; Pionarinor ἃφ᾿ ἀνένεσ, ον 

ἀστρδεραν υζώλτοῖς πτονλὴν siis J 
Anth, D. 
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οἱ δ᾽ ἄρα δουλήϑησαν ἀολλέτρ" εἶπε δ᾽ "Ex - 
Pari? τοιαύταις χεῤοὶν ὀφειλόμεϑαι 

284. ΤΟΥ͂ ΑΤΈΟΤ, 

Οἵους ἀυϑ' οἵων οἰκήτορας, ὦ ἐλεεινή, 
ἔδραο.. φεῦ μεγάλης Ἑλλάδος ἀμμορίης. 

αὐτίκα Ἐ καὶ yg ἢ χϑαμαλωτέρὴ εἶϑε Κύρινϑε 
"κεῖσθαι, καὶ Διβυκῆς ψάμμου ἐφημοτέρη, 

ἢ τοϊοἰς διὰ τιᾶσα παλιμπρήτοισι δοϑεῖσα 
ϑλίβειν ἀρχαίων ὀστέα Βακχιάδων; 

^ 286. ΦΙΑΊΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΕΩΣ. 
Οὐκέτι πυῤγωϑθεὶς à φαλαγγὸμείχας ἐπὶ δῆρὶν 
Ao ἄσχετος δῥμαίνει μυριόδους ἐλέφας, 

ἀλλὰ φόβῳ στείλας βαϑὺν αὐλένα πρὸς Ὀυγόδέσμου, 
ἄντυγα διφρουλκεῖ, “Καϊσαρός οὐρανίου. 

ἔγνω δ᾽ εἰρήνης καὶ ϑὴρ χάριν" ἄργᾳνα ῥίψας 
"aeos, εὐνομίης ἀννανάγει πατέρα, 6. 

386. ΜΑ͂ΡΚΟΣ ΑΡΡΕΝΤΑΡΙΟΥ, 
Ὄρνι; “πὶ μαι φίλον ὕπνον ἀφήρπασας; ἡδὺ δὲ πύῤῥης 

εὔδωλον κεέτης ᾧχεξ ἀποπτώμενον. 
ἢ ταϑειϑρέπτρα vivus, ὅτι ϑῆκὰ σε, d πάσης 

ἀοτόνου κραΐνοιν ἐν μιγάροις ἀγέϊης; 
val βωμὸν καὶ σκῆπτρα Σαράπιδος, οὐκέτι νυκτὸς 

φϑέγξιαι, ἀλλ᾽ ἕξεις βωμὸν ὃν ὠμόσαμεν. 

" 287. 404442 NIA4OT. 

Ὁ πρὴν ἐγὼ Ῥοδίοισιν ἀνίμβατος iple ra, 
ὁ τῶν Ἀρρκαφίδαις αἰετὸς ὑσεορῆς͵ .) 

ν 

? 
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bymers τότῃ ταρσὸν di ἀνὰ πλατὺν jig. ἀερθεές; 

ἤλυϑον, Ἠελίου νῆσον ὅτ᾽ "dye Νέρων: 
κείγον δ᾽ αὐλίσϑην ἐνὶ δώμασι, χειρὶ συγήϑης 

κράντορος, οὗ φεύγων Ζῆνα τὸν ἐσσόμενον. 

. 388, FEMINOT. - 
οὗτος ὃ Κικροπίδῃσι βαρὺς λίϑος "4ost κεῖμαι; 

ξεῖνε, Φιλιππείης σύμβολον ἠνορέης, 
ὑβρίζων Ἱμαραϑῶνα, καὶ ἀγχιάλον Σαλαμῖνος 

τ ἔργα, ἹΜακηδονίης ἔγχεσι κεκλιμένα. 
ὄμνυε νῦν νέκυας, Δημόσϑενες" αὐτὰρ ἔγωγα 

7 αὶ ζωοῖς ἔσομαι καὶ φϑιμένοισι βαρύ: 

289. ΒΑΣΣΟΥ͂. 
οὐλόμεναϊ γήεσσι Καφὴηρίδες, αἵ ποτὸ νόστον 

ἀλέσαϑ' ᾿Εἰλήνων καὶ στόλον Ἰλιόϑεν, 
πυρσὸς ὅτε ψεύστας χϑονίης δνοφερώτερα νυκτὸς 

ἦψε σέλα, τυφλὴ δ᾽ ἔδραμε πᾶσα τρόπις 
χοιράδας ἐς πέτρας, Δαναοῖς πάλιν Ἴλιος ἄλλη" 

ἔπλετο, καὶ δεκέτους ἐχθροτέρη πὸλέμου, 
καὶ τὴν μὲν τότ᾽ ἔπερσαν ἀνίκητος δὲ Καφηρεῦς, 

᾿Ναύπλιε" σοὶ γὰρ ἄποιν᾽ Ἑλλὰς ἔκλαυσε δάκρυ; 

290. ΦΙΔΊΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΑΛΟΝΙΚΕΩΣΙ. 
"οὐ ἐξ ἀήτον Aifivos, ἐκ ζαοῦς νότον 
συνεζοφώϑη πόντος, ἐκ δὲ »ειάτων 
μυχῶν βυϑῖτις ψάμμος ἐξηρεύγετο, 
ἱστὸς δὲ πᾶς ὥλισϑεν εἴς ἅλα πτύσας; 
φορτὶς δ᾽ doóger ἐς ̓ δίδαν, πλανώμενος 

* . ΄ a 
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ἀρωγοναὑτὰς δαίμονας Αὐυσίστρατος - 
ἐλιπάρησεν᾽ ol δὲ τῷ νεωκόρῳ " 

, μούνῳ ϑάλασσαν ἀγρίαν ἐκσίμισαν. 

. 291. KPINATOPOT. 

οὐδ᾽ ἢν" ̓Ὠκεανὸς πᾶδαν πλημμῦραν ἐγείρῃ, 
οὐδ᾽ ἣν Γιρμανίη Ῥῆνον ἅπαντά πίῃ, 

“δώμης οὐδ᾽ ὅσσον βλάψει σϑένος, ἄχρι πε μίμνῃ 
€ διξιὰ σημαίνειν Καίσαρι ϑαρσαλέη. 
οὕτως καὶ ἱεραὶ Ζηνὸς δρύες ἔμπεδα ῥίζαις 

loto, φύλλων δ᾽ ada ziow? ἄνεμοι: 

. 292. ΟΝΈΣΤΟΥ. ^ 
“παίΐδων ὃν μὲν ἔκαιεν Molotiov, ὃν δ᾽ ἐράκουσα 

ανηγόν" δισσὸν δ᾽. ἄλγος ἔτηξε μίαν. Ὁ, 
αἴ, αἵ, μητέρα ἈΙοῖρα διείλετο, tj» ἴσα τέκνα 

καὶ πυρὶ καὶ πικρῷ νειμαμένην ὕδατι. - 

293. ΦΙΑΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΕΩΣ. 
7 Πουλὺ «ἀτωνίδεω" κατιδὼν δέμας αὐτοδάϊκτον 

Ξίρξης, £gloirou gdigti πορφυρέῳ. 
. κῆρ νοχύων δ᾽ ἤχησεν ὃ τὰς Σπάρτας πολὺς ἥρως" 

οὐ δίχομαι προδόταις μισϑὸν ὀφειλόμενον" ς 
ἀσπὶς ἐμοὶ τύμβου κόημοὶ μέγας. αἶρε τὰ Περσῶν" 

atio κεὶς ᾿αἶδαν ὡς Αἀπεδαιμόνιος. 

294. ANTI*IAOT ΒΥΖΑΝΤΊΟΥ. 
Πορφυρέαν Tov τάνδε, “ρυνίδα, ὦπασε χλρίναν 

Ξέρξης; ταρβήσας ἔργα ttg ἀρετᾶς, 
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οὗ δίχομαι" προδόταις avo χάρις, ἀαπὶς ἔζοε με - 
καὶ νέκυν" ὁ πλοῦτος δ᾽ οὐκ ἐμὸν ἐντάφιον. " 

ἀλλ ἔϑανις. τὶ τοσόνδε καὶ ἐν νεχύξσσιν ἀπεχϑὴς 
Digotis; αὖ ϑνάσκει ζᾶλρος ἐλευϑερίαρ, 

. ὉΠ 295. BIANOPOZ. ἡ 
Ilálor, τὸν πεδίων, ἀλλ᾿ αὖχ ἁλὸς ἱππευτῆρφ; 

νηὶ διαπλώειν πόντον ἀναινόμενον, 
μὴ ϑάμβει χρεμέϑοντα, καὶ ἐν ποσὶ λὰξ πατέοντα 

τοίχους, καὶ ϑυμῷ. δεσμὰ βιαζόμενον τ 
ἄχϑεται, εἰ φόρτον μέρος ἔρχεται" οὐ γὰρ ἐπὶ ἄλλοις 

κεῖσϑαι τὸν πώντων ἔπρεπεν ὠκύτατον. 

296. AHUOAAQ NIAOT. 

Σαύλλος, ὅτε Ξέρξου δολιχὸς στάλος “Ελλάδα πᾶσαν. 
ἤλαυνεν, βυϑίην εὕρετο ναυμαχίην, 

Νηρῆος λαϑρίοισιν ὑποπλεύσας τενάγεσσι; 
᾿ς καὶ πὸν ἀπ᾽ ἀγκύρης ὅρμον ἔκειρε νεῶν," 

αὕὐτανδρος δ᾽ ἐπὶ γῆς ὠλίσϑανε Περσὶς ἄναυδος 
ὀλλυμένη, πρώτη πεῖρα Θεμιατοκλέους. 

297. ANTIHATPOT. 

Στίλλου ἐπὶ Εὐφρήτην, Ζηνὸς τέκος" εἷς σὲ γὰφ ἤδη 
ἀφοι Πάρϑων αὐτομολαῦσι πόδις. : 

στέλλευ ἄναξ" δήεις δὲ φόβῳ κεχαλασμένα τόξα, 
Koigag* πατρῴων δ᾽ ἄρξαι ἀπ᾽ ἀντολέων". 

Ῥῤμην δ᾽, ὠχεανῷ περιτέρμονα πάνταϑαν, αὐτὸς .Ὁ΄ 
πρῶτος ἀνορχομένῳ σφράγισαι ἠελίῳ. “Ὁ 
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208. ANTIOLAÓT. 
“Ζείπων μὲ πρὸς νηὸν ἀνήγαγεν, ὄντω βέβηλον 

οὗ μοῦνον τελετῆς, ἀλλὰ καὶ ἠελίου. 
αὗστην δ᾽ ἀμφοτέρων μὲ Θεαὶ Sicav" οἶδα δ᾽ ἐκοίνῃ 

- roti καὶ ὀφϑαλμῶν vira καϑηράμενος, 
ἀσκίπων δ᾽ εἰς ἄστν κατέστιχον, ὄργια Δηοῦς 

κηρύσσων γλώσσης ὄμμασι τρανότερον. 

,299. «ΦΙΑΙΠΠΟΙ͂ OEXZAAONIKEALZ. 

᾿ ταῦρον πρηδτένοντες, ἀροτρευτῆρες ἀρούρης, 
εἰν GM. τοὺς γαίης ἀντέχομεν καμάτους. 

αὔλακα τὴν ἀσίδαρον ἐν ὕδασιν nope» ἄμφω; 
μαχφοτόνων σχοίνων ἅμμα σαγηνόδετον." 

ἰχθύσι δ᾽ ἐκ σταχύων λατρεύομεν. à ταλαιῤγοῖ, 
ἤδη κῆν πελάγει καρπὸν ἀροῦσι βόες. 

800., 4ΔΑΙΟΥ͂. 

Ταύρῳ φρικαλέον γάπος ἐκβαίνοντι Δοβήροῦ 
᾿Πευκέστης ἵππῳ καρτερὸς ἠντίασινο; 

ἀλλ ὃ μὲν ὡρμήϑη πρηὼν dre τοῦ δ' ἁπαλοῖς, 
"orla λόγχην ἧκε διὰ κροτάφου: 

σνλήσας κεφἁλῆς δὲ διπλοῦν κέρας, αἰὲν ἐκείνῳ" 
. — ζωροποτῶν ἐχϑροῦ κόμπον ἔχει ϑανάτρυ:, 

301. ZEKOTNAOT. 

- Τίπτε τὸν ὀγκηστὴν βραδύπουν ὄνον ἄμμιγ᾽ dv m 
γυρὸν ἀλωειναῖς ἐξελάατε δρόμον; 

οὐχ ἅλις, ὃ vri μύλοιο περίδρομὸν ἄχϑος dodo 
excigndór axoróug κυκλοδέωκτος ἔχω; 
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ἀλλ Eri καὶ πώλοισιν ἐρίξομεν. 1 " εβλοιπὸ. 
* r9» μοι τὴν σκολιὴν αὐχένι γαῖαν ἀροῦν: 

3027 ANTIHATPO. 

m Helpos' Ἑρμώνακτα διεχρήσασϑε; βέλισσαις 
φεῦ κύνες, ἐρπυστήν, κηρία ucudusvov* . 

πολλάκι δ᾽ ἐξ ὑμέων ἐφισμένον ὠλέραϊ᾽, el, al, 
γκέντροις. εἰ δ᾽ ὄφίων. φωλεὰ μεμφόμεϑα, 

ξείϑεο “υσιδίκῃ καὶ ̓ἀμύντορι μηδὲ μελίσσας 
αἰνεῖν" κἀκείναις πικρὸν ἔνεστν dle, 

803. A444IOT. 
τῇ βαιῇ Καλαϑίνῃ ὑπὸ σκυλάχων μογεούσῃ 

--Δητοὶς κούφην εὐτοκίην ἔπορεν., ] 
ψρούναις οὔ si γυναιξὶν ἐπήκοας, ἀλλὰ καὶ αὑτὰς 

συνϑήρους σώζειν Ἅρτεμις οἶδε κύνας, ν΄ 

- 804. ΠΑΡΜΈΝΙΩΝΟΞΙ 
JTóy γαίης καὶ πόντου ἀμειφϑείσαισι κελεύϑοις.. 

semini» ἠπείρον, πεζοπόφον πελάγους, 
ἐν τρισσαῖς δυράτων ἑκατοντάσιν ἔστεγεν dne 

τ Σπάρτης. αἰσχύνεσϑ᾽ οὔρια καὶ πελάγης 

305: ΑΝΤΊΠΑΤΡΟΙ, 
ϑατοξ ἀκρήτου πεκορημέγῳ, ἄγχνε παρασξὰς 

χϑιζὸν ἐμοὶ λεχέων Βάκχος ἔλιξο τάδε" 
τος oibus ἄξιον ὕπνον ἀπεχϑομένων ᾿ἀφροδίτῃ- 

εἰπέ μοι, ὦ ripas πεύϑεαι, Ἱππολύτον; 



ísà — AX EZTAANOTIXÀ. 
; τάρβειῳ μὰ τι dilige ἐναλίγκευν, Ὡς ὃ μὲν. ἐπῶν 

» quer: ἐμὼ δ᾽ ἀπὸ τῆς οὐκέτι τιρχγὸν ὕδωρ 

306. : 4ANTISIAOT. 

"rlosduos maboaata vió» χάριν. οὐχέτι πιύκη 
xipartog, ἀλλ᾽ ἤδη, deris ἐπιτφοχάει-" 

γόμφος δ' οὐχέτι χαλκὺς ἐν δλκάσιν, οὐδὲ σίδηρσς, 
ila λίνῳ ποίχων ἁρμονίη δέδεται. 

εὡς δ᾽ einig ποτὲ πόντος & ἔχει vios, à lose zai 
πυκτὸν ἁμαξίτην φόρτον ἀειρομένας. Β' 

"agri μὲν προτέροισιν ἀυίδιμος" ἀλλὰ Σαβίνῳ 
καινοτίρην nijias Παλλὰς ἔνευσε τρόπιν. 

807. e14H1BOT,. 

. Φοῖβον ἀνηναμένη Δάφνη ποτὲ, νῦν ἀνέτειλεν. - 
“Καίσαρος ἐν βωμοῦ «λᾶνα μιλαμπέτολον": 

da δὲ ϑεοῦ ϑεὸν εὗρεν ἀμείνονα, Aoi» γὰρ 
ἐχϑήρασα, ϑέλει Ζῆνα τὸν αἰνιάδην. 

ῥίζαν δ᾽ οὖκ ἀπὸ γῆς μητρὸς βάλεν, ἀλλ ἀπὸ πέτρᾳ, 
Καίσαρι, μὴ τίκτειν οὐδὲ λίϑος δύναται, 

. 2 . 808. BIANOPOX. ! 
Φῶρες δὲ εἰνάλιοι Τυρσηνίδος ἀγχόϑε δίνης 
᾿ς φορμιχτὰν ἀκάτον ϑῆκαν ὕπερ βύϑιον, 
αὐτίκα μιν κιϑάρῃ λιγυαχῶ δίξατα δελφὶν 

σύνϑροον, ἐκ δὲ βυϑοῦ vis" ἐλισαύμενος,, 
μέχρις ἐπὶ ̓Ισϑμὸν ἔκελσε Κορίνϑιον. ἦ ῥα ϑάλοσαφ 

"is ἀνθρώπων εἶχε δικαιοτέρους. 
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. 809. A4NTHIACPOR. Ὁ 
“Χοιιιέριον καΐουσαν ἐφ᾽ uto] ἄνϑρακα Γοργὼ 

τὴν γρῆῦν βροντῆς ἐξεπάτοξε φόβος" 
πνεύμονα δὲ ψὺχϑεῖσα κωτήμναεν. ἦν ἄρα μέσση, 

γήρως καὶ ϑανάτου λειπομένη πρόφασις, 

810, ANTIOIAOT BTZANTIOFT. 

φῆγμ᾽ ἄπυρον χρυσοῖο σιδηρείων ὑπ᾽ ὀδόντων 
Pme Auk κουφότερον ψαμάϑου, 

αὖς δλίγος βαρὺ δεῖπνον ἐδαίσατο- πᾶσα δὲ σηδὺς 
συρομένη βραδύπουν ϑῆκχε τὸν ὠχύτατον. 

ἀηφϑεὶρ δ᾽ δα μεσάτης ἀκοτέμνετό κλέμματα γαστρᾷρ: 
Jie du xijv ἀλόγοις, χρυδέ, κακοῦ πρόφασις. 

. 814. OIAHIHOT GRZZAMONIKERZ. 
Voxileis ἐλάφοισι κύων ἰσάμιλλα δραμοῦσα 

ἴγκνος, ἡλκώϑη πωιδοπάρον γένεσιν" 
πᾶσα δ' «υγοατέμυμε κατουλῳϑεῖαα χρόνριαιν. 

35g δ᾽ ἡ τοχετῶν ὥριος ἦν βάσανος. 
soldi δ᾽ ἐπωρῥάνραν ἀνὴρ ἐσιδηροτόμησεν,- 

32 ακύλακες φίλιοι νηδύας ἐξέϑορον. — . 
"avidos λίάνται λοχίων χάρις" ἔμπαλι δ᾽ άψης 

j μαιούαϑαι γαστέρας ἡμετέρας, 

812. ZONA ZAPAIANOR. 
dat, τῶν βαλάνων τὰν ματέρα φείδεο xámru, 

- —— φείδεο" γηραλέαν δ᾽ ἐκκεράϊζε πίτυν, 
ἢ πιύκαν, ἢ τάνδε πολυατέλεχαν παλέουραν, 

ἢ πρῖνον, ἢ τὰν αὐαλέαν κόμαρον. 



488. JX. EHIJEIKTIKA 
and 9470 ἴσχε δρυὸς πέλεκυν" xoxlon ydg fitus 

ἁμῖν ὡς πρότεραι ματόρες ἐντὶ dog: 

818. ΑΝΥΤΗΣ. 

"fiv ἅπας ὑπὸ καλὰ δάῴνας εὐθαλέα φύλλα, 
ὡραίου ? ἄρυσαι νάματος ἁδὺ πόβα, 

ὄφρα τοι ἀσϑμαίνοντα πόνοις ϑέρεος φίλα γυῖω 
ἀμπαύσῃς, πνοιῇ τυπτόμενα Ζιφύρον. 

814. ΤῊΣ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ. 

Ἑρμᾶς τᾷδ᾽ ἵστακα παρ᾽ Ügyarov ἠνεμόεντα 
ἐν τριόδοις, πολιῶς ἐγγύθεν ἀϊόνος, 

ἀνδράσι κεκμηῶσιν ἔχων ἄμπαυσιν ὅδοῖο,, 
, ψυχρὸν δ᾽ dgaig κράνα ὑποϊάχεις 

816. NIKIOT.' 
"tio {πὶ αἰγείροισιν; ἐπεὶ κάμες, ἐνϑάδ' divo 

καὶ πίε ϑᾶσσον ἰὼν πίδακος ἁμιτέρας Ὁ 
μνᾶσαι δὲ κράναν καὶ ἀπάπροϑι, τὰν ἐπὶ ΤΙ - 

Σῖμος ἀποφϑεμένῳ παιδὶ παριδρὐεέαν. 

816: «ΕΠΝΙΔΌΥ 'FAPANTINOT- 

Ὦ τάνδε ατείχοντες ἀταρπιτόν, afro πού. ἀγροὺς 
δὰμόϑεν, ol ἀπὲ ἀγρῶν νεῖσϑεποῦ ἀκρόπολιν, 

ἄβμὲς ὅρων φύλακες, δισσοὶ ϑεοί, ὧν ὃ μέν, 'Εῤμᾶς, 
- οἷον δρῆς μ᾽, οὗτος δ᾽ ἅτερος, Ἡρακλέης, 

ἄμφω μὲν ϑνατοῖς εθάκοοι, ἀλλὰ * noU αὑτοὺς 
el? ὁμὸς παραϑῇς ἀχράδας, ἐγκέκαφεν: 
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»eà μεν ὡραύτως τοὺς βότρυας, αἴτε πέλονται, 

ὥριμοι, αἴτε χύδαν ὄμφακες, εὔτρέπιλεν: 
μισέω τῶν μετοχάν, οὔδ᾽ ἤδομαι" dU ὁ φέρων t . 

ἀμφίς, μὴ κοινῷ, τοῖς δυσὶ παρτιϑέτω, 
καὶ λεγέτω τῇ τοῦϑ', Ἡράκλεᾶ!. ἄλλο τὺ τοῦτο; .. 

Ἑρμᾶ: καὶ Mos τὰν ἔριν ἀμφοτέρων. 

317,. ΔΉῊΔΟΝ. 
radio τὸν λαλέρυζον ὁρῶν ϑεὸν tls τὸ pdlasSoy; 

ϑρέγμ᾽ ὑπὸ τᾶν ὀχνᾶν, αἰπόλε, τυπτόμενον; 
᾿αἰπόλε, τοῦτον ἐγὼ gis ἐπύγισα- τοὶ δὲ τραγίσκοὶ 

ὡς, εἶ ἐμὲ δερκόμενοι τὰς χιμάφας ἐβάτευν. “ 
ὄντως, Ἑρμαφρόδιτε, πεπύγικεν; οὗ μὰ τὸν Ἑρμᾶν" 

αἰπύλε. ναὶ τὸν Πᾶν, αἰπόλε, κἀπιγελῶν. Ὁ 

. 818: ΦΕΩΝΙΔΌΤ. 

Bildjsbos πρηῶνα iol εὐσκάνδικα λελογχάφᾳ 
ΓΟ: “Ἑρμῆ, καὶ ταύταν, à φίλος, αἰγίδοσιν, 
καὶ λαχανηλόγῳ lavo καὶ αἰγινομῆϊ προρηνής" 

Rug καὶ λαχάνων καὶ γλάγεος μερίδας. 

319: OIA4OXENOT. 

ἡγηπόλεμος δ᾽ Μυρεὺς Ἑρμᾶν ἀφετήριον fua * 
ἐροδρόμοις Ox» παῖς ὁ Πολυκρίτεω, 

Jig δέκ᾽ ἀπὸ σταδίων ἐναγώνιον " ἀλλὰ πονεῖτε, 
μαλϑακὸν ἐκ γονάτων ὄχγον ἀπωσάμενοι 
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3820. AEARNIA4OT TAPANTINOT, 
^ Εἰπὲ nox “Εὐρώτας hori τιὲν " Κὐπριν- ἢ λάβε τεύχη, 

i'i τᾶς Ξπώφτας" ἃ πόλις δπλομανεῖ. 
ὃ δ' ἁπαλὸν γιλάσασα, καὶ ἔσσομαι αἰὲν ἀτευχήρ, 

εἶπε, xul οἰκήσω τὰν «Δακεδὠιμονίαν. 
ζὰ μὲν Κύπρις ἄνοπλος" ἀναιδέὲς oi δὲ λέγοναιν 

ἴστορες, ὡς ἁμῖν χὰ 910; ὁπλοφορεῖ. 

321, ANTIMAXOT. 

Τίπτε μόϑων ἄτλητος, ᾿Ενναλίοιο λέλογχαξ; 
«Κὐπρι; τίς ὃ ψεύστας στυγνὰ καϑᾶψε͵ μάτηνἢ 

ἕντρα σοὶ γὰρ Ἔρωτες ἐφίμεραι, ἃ τὰ κατ εὐνὰν 
τέρψις, καὶ χροτάλων ϑηλυμανεῖς ὅτοβοι. - 

ϑούρατα δ᾽ αἱματόεντα μέϑες Ἰγψιτωνίδι δίᾳ - 
- - —— ταῦτα: σὺ δ᾽ εὐχαίταν εἰς γμέναιον ἴϑι. 

922. MER NIAOT ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂. 

Oix ἐμὰ τὶ Ξαῦτα λάφυρα: τὶς ὅ ϑριγκοῖαιν ἀνέψας ^ 
"anos ταῦταν τὰν ἄχαριν χάριτα; 

ἄκζαστοι μὲν κῶδοι, ἀναΐμακτοι δὲ γανῶσαι 
, ἀσπίδι; ἄχλαιστοι δ᾽ ok κλαδαραὶ κάμαχερ: 

αἰδοῖ πάντα πρόυωπ᾽ ἐρυϑαίνομαι, ἐκ δὲ μετώπου 
Ἱδρὼς πιδύων στῆϑος ἐπισταλάει. 

παστάδω τις soucis, καὶ ἀνδρειῶνα, καὶ αὐλὰν 
χοσμεέτω, xol τὸν νυμφίδιον ϑάλαμο;: 

"ages δ᾽ αἱματόεντα διωξίπποιο λάφυρα 
πρὸν κοσμφίη" τοῖς γὰρ ἀρεσχόμεϑαι 
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823. ANTIHATPOT. 

Τὰς ϑέτο μαρμαίφονγα fodygia ; τίς δ᾽ ἀφόρνκτα 
δούψατα, καὶ ταῦτας ἀῤῥαγίας χύρυϑας, 

ἀγκρεμάσας Mori μιάστογι κόσμον ἄκουμον» 
οὐκ ἀπ᾽ ἐμῶν ῥίψει ταξτιὰ τις ὅπλα δόμων; 

ἀπτολέμων τάδ᾽ ἔοικεν ἐν οἰνοπλῆξι τεράμνοις 
πλάϑειν, οὐ ϑριγκῶν ἐντὸς "Evvaliov, 

exild μοι dugldqvnta, καὶ ὀλλυμένων ὧδε αύϑρος, 
ἀνϑρῶν, εἴπερ ἔφυν 6 βροτολοιγὸς Ἄρης. 

824. ἈΝΑΣΑΑΚΟΥ, 
34 σῦριγξ, τὶ τοι ὧδε παρ᾿ ̓ μφρογένειαν ὄρουσος; 

aln? ἀχὸ ποι μμενίου χείλεος ὧδε πάρει; 
οὔ τοι πρῶνες ἔϑ᾽ ὧδ᾽, οὔν᾽ ἄγκεα" πιίντα δ᾽ Ἔφωτες 

καὶ Πόϑος" ἃ δ᾽ ἀγρία Moo" ἐν ὄρει νέμεται. 

“825. ΑΔΉΜΟΝ.. 
“Πρὶν μὲν ἀλικλύστου, πέτρας ἐνὶ βένϑεσιν ἥμαν 

εὐαλδὲς πόντου φῦχος ἀπμινυμένα" 
ψῦν δὲ μοι ἱμερόεις xdi» ἔντοσϑεν ἰαύει 

λάτρις ἐϑυτεφάνου Κὐήριδος ἁβρὸς Ἔρωρ. 

326. AERNIAOT TAPANTINOT: 
“πέτρης ἐκ δισοῆς ψυχρὸν καταπάλμενον 

χαίροις, καὶ Neue ποιμενικὰ ἔδανα," 
πέτραι τοαρηνέων, καὶ ἐν ὕδασι κόυμια ταῦτα. 

ὑμέων, ὦ κοῦψαι, peyla τί γγύδιενα, 
χαίρετ "᾿Αφιστοκλέης δ᾽ ἴδ᾽, ὁδοιπόρσξ ᾧπερ ἀπῶσα. 

δίψαν βαψάμενος, τοῦτο δίδωμι κέψας." 
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827: EPMOKPEONTOZ. 
Νύμφαι ἐφυδριάδες, ταῖς Equosqlu τάδε δῶρα 

εἵσατο; καλλινάου πίδακος ἀντιτυχών,. 
χαίρετε, καὶ στείβοὶτὶ ἐρατοῖς ποσὶν ὑδατόεντα — 

πόνδε δόμον, καϑαροῦ πιμπλάμεναι πόματος 

᾿ς 828. 4A4MAZTPATOT. 
Νύμφαι ἹΝεϊάδες, καλλίῤῥοον ai τόδε νἅμα 

ain sa. οὐρείον πρωνὸς ἀπειρέσιον; 
ὄρμιν ταῦτα πόρεν Δαμόστρατος ᾿Αντίλα υἱὸς 

ξέσματα, καὶ δοιῶν ῥινὰ κάπρων Maie. 

829. MERNIZOT TAPANTINOT. 
᾿ νύμφαι ἐφυδριάδες, Δώρον γένος, ἀφδεύοιτε 

τοῦτο Τιμοκλέους κῶπον ἐπεσσύμεναι". 
καὶ γὰρ “Τιμοκλέης. ὄμμιν, κόραι, αἰὲν à κασποὺρ 

κάπων ἐν τούτων ὥρια δωροφορεῖ, 

880. NIKAPXOT. 
Κράνας εὐὔδρον παρὰ »áuagk, καὶ παρε Nüugtug 

ἴστασέν us “Σίμων, Πᾶνα τὸν αἰγιπόδην. 
πεῦ δὲ χάριν; λέξω τοι. ὅσον ποϑέεις ἀπὸ κράνας 

καὶ πίε, καὶ κοίλαν. κάλπιν ἑλὼν ἄρυσαι. 
ἵμποσσὶ δὲ μὴ πιοτὸ νίπτραι φέρειν κρυστάλλινα Nuno 

δῶρα, τὸν ὑβριστὰν εἰς ἐμὲ δερκόμεγορ. 
- ὦ σέμνν, οὐ λέξεις ἕτερον λόγον; ἀϊλὰ mogjtns 

πυγίξαι" τούτοις χρῶμαι ὃ Πᾶν νομίμοις: 
ἣν δὲ ποιῇς ἐπίτηδες, ἔχων πάϑος, ἔστι καὶ ἄλλαι 

τέχνα, τῷ ῥοπάλῳ τὰν κεφαλὰν λέπομερ. 
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331. "MEAEATPOR. t 
4t τῦύμφαι τὸν Bdxyor, $i δὲ ἐκ πυρὸς ἥλατὸ κοῦρος, 

᾿ »ίψαν ὑπὲρ τέφρης ἄρτι κυλιόμενον. 
τοὔνεκα σὺν Tüpgais Βρόμιος φίλος" ἢν δένινεῖφγῃς 

μίσγεσϑαι, δέξῃ πῦρ ἔτι καιόμενον. Ὁ 

332. - NO23IA0Z AEZBIAZ. 
᾿Ειϑοῖσαι ποτὶ ναὸν ἰδοίμεϑα τᾶς ᾿αφροδίτας 

τὸ βρέτας, ὡς χρυσῷ δαιδαλόεν τελέϑει. . 
εἴσὰατό μιν Πολναρχῖξ, ἐπαυρομένα μάλα πολλαν 

χτῆσιν ἀπ᾿ οἰχείου σώματος" ἀγλαΐας, 

333. MNAZAAKOT. 

Στῶμεν ἁλιῤῥάνποια παρὰ χϑαμαλὰν χϑόνα πόντου; 
δερκόμενοι τέμενος Κύπριδος 1ἰϊναλίας, 

κράναν τ᾽ αἰγείροισι κατάσκιον, ἃς ἄπο νᾶμα 
ξονϑαὶ ἀφύσσονται χείλεσιν ἁληυόνερ, 

8384. ΠΈΡΣΟΥ. 
xdg: LI σμικροῖς ὀλίγον ϑεὸν ἢν ἐπιβώσῃς 

᾿ς εὐκαίρως, τεύξῃ", μὴ μεγάλων δὲ γλίχου. 
ὡς d γε δημογίρων δύναται ϑεὸς ἀνδρὶ πενέστῃ 

fogisbu, τούτων xbpidg εἶμι Tiyuy. — . 

335. AEDNIAOT TAPANTINOF. 
"rogdgen τὠγάλμαϑ', ἄδοιπόρε, ἩΜικκαλίωνος" ὁ, 

᾿ Ἑρμῆς ἀλλ ἴδε τὸν κρήγυρν ὑλοφόρον,͵ 
ὡς di οἰξυρῆς ἠπίστατο δωροδοκῆσαι 

ἐργααίης : αἰὲν δ᾽ ζχαϑός lo ἀγαθός. ἡ 
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836. KAAAIMAXOT. 

"Hous  Flyrlevos htbrvaSpoc/ApquoMteu, 
i ἵδρυμαι μικρῷ μικρὸς ἐπὶ 'προϑύρῳ, 
λοξὸν» ὄφιν καὶ μοῦνον ἔχων' ξίφος " dvdgl* -——— 

ϑυμωϑθεὶς πεζὸν κἀμὲ παρῳκέσατο. 

837. AEQNIAOT TAPANTINOT. 

Εὐάγρεν λαγόϑηρα, καὶ εἰ πετεινὰ διώκοι, 
ἐξευτὴς ἥκεις τοῦϑ᾽ ὑπὸ δισυὸν ὄρδς,͵ 

- ἀάμὲ τὸν ὑληωρὸν ἀπὸ κφημνοῖο βόασον. 
Do Πᾶνα" συραγρείω καὶ κυσὶ καὶ valde 

338. ezoxPrror zrPakórEIOR 

Εὔδεις, φυλλοστρῶτι πέδῳ, Adios αὔμα χενμακὸς 
ἀμπαύων" στάλιαις δ᾽ ἀφτιπαγεῖς di ὄρη. 

ἀγρεῦεε δὲ τὸ Πιῖν, καὶ 6 τὸν κροκόεντα Πρίηπος. 
κισσὸν ἐφ᾽ ἢ τἰμερτῷ χρατὶ κωϑαπτόμενος, 

ἄντρον Tou στείχοντες " 

339. APXI or MI TIAHNAL ur. 

"Ev ποτε παμφαΐνοντι μέλαν πτερὸν αἰϑὲρι νωμῶν 
ὄκορηίον ἐκ γαδὴς εἶδ 

ὃν μάριρων ἄγονον δ 2" i 
οὐ γραδὲς εὐκέκτα tibl Yee Hort, 

καὶ ζωῆς μιν ἄμερσέν. T8 By reper ig" 
- dx μεῖκου πλήμιυν ἀϑεῤώἔϑεντὸ μύρον, " 

Pre dont, 
vri zh οὔϑας S 
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* 1840. 2HOSKOPIAOT. . 
P ποῦ. “Φρυγὸς ἔς ἔργον Tai ἡνίκα Miei 

ἑερὰ, ear. Kudos pis, ἀνέδειξε Sun, 
καὶ πρὸ ἐμόν φῴνημα καλὴν ἀνελύσστο rd . 

ἴγφφων Ἰδαίης ἀμφίπολος φαλάμηρ": 
εἰ δὲ «κελαινίτης ποιμὴν " προς οὗπερ po 

E * ἡγώϑη; Φαίβον πϑρὸν » ἔδειξεν dpa 

i πευϑοβένῳ φρύσατ᾽ di ἢ stieg 
ἐπ φνὶς τὰς λουκὴς ὧδ᾽ ie ájfgow. 

Jod vai, Πὰν ανρικηᾷ, sai τς αἴψειρον ἐκείχῳν 
σοὶ τι gend φλοιοῦ γρόμμ᾽ ἐκόλαψε λέγειν- 

Tlás, Πήν, πρὸς Μαλέαν, πρὸρ ὄρος Ψωφίδιον et 
, Wolf. Νύμφαι, goigtr, ἐγὼ δ᾽ ὑπάγῳ, ̂i 

CU d ΜΕΝ ΝΟΣ, ὁ 
φημὶ κωρὶ μὰ ̓ἐπίγράρμματος οὗ κατὰ Mibons 
«ban. μὴ ζητεῖτιἐν σταδῶρ δολιχόν: C 

πὼν "drescduttar δολεγὰς δρόμορ" ἐν σταδίῳ P 
. ἀθρμαννόμενος, rtl a vds: 

΄ ἀρχίοι,. i 
«αὐταῖς σὺν. αὐϊλοισιν f ὑπὲρ φραγμοῖο. S agb 

xódougog; epis id ΩΝ yv νεφέλη, 
καὶ τὰς μὲν σονοχήδὸν ἀνέμδρομος ὥχμασε Spit, 

τ πὸν δὲ μᾶκὸν πλεντῶν αὖϑι μοϑῆκε λίνων. 
- gir ἀοιδοπόλων ἔτυμον γένος, 3 ἔφα πολλὴν 

αὶ κοιρο nero φροντίδ᾽ ἔνρυαι πόχαι ἢ 
Ani 

TM 

' 

(^ 



46 IXOEHÍIAEIKTIKA. - 

844. ἈΒΉΝΗΙΑ ἩΛΕΣΑΝΔΡΕΩΣ. 
Ἧν δότε γραμμαῖσιν ἐμὴν" φρένα. μοῦνυν ἔειρίτόν, 

οὐδ᾽ ὄναρ εὐγενόταιξ γνώριμος Ἰταλίδαις. 
ἀλλὰ say πάντεσσιν ἐράσμιοξ- ὀφὲ γὰρ tero, 

δππόσον Οὐρανίην “Καλχιόπη προφέρει. 

848. dOr AFTOR "C 
Οὗ τόδον [οὐδ᾽ ᾿ϑάμας ἐπεμήνατο παιδὶ Δεάρχῳ, 

ὅσσον ὁ Μηδαίης δυβὸς ἐξϑινοφόνει, 
Ger 4nd μανίης μεῖζον xauáy τ, phun 

Alo ΓΝ νήσους τε τε διξαταβένη σὺ χελιδών; 
vo ἡΜηδείῃς γραπτῇ viii γνοσσοτροφε 
Vig δ᾽ δρταλίχων πίστιν dio τήνδε φυλάξειν ̓  

olio, μηδ᾽ aw φειααμίνην τεκίων j 
3^ 347. .TOf ArTOT. 

0i μόνον sidparov Bus οἴδομεν. αὔλακα sip, 
em ἴδε χὴν πόνφου νῆες ἐφιλκόμοθα“. n 

ἔργα γὰρ eiqueisc BebelayusSu* καὶ σὺ, ϑάλασσα, 
διλφῖνος γαίῃ ζεῦξον ἀροτροφορεῖν, 

848. "Tor 4rTor, 

*0 στάφυλοχλοπίδας Ἑκατώνυμὸς εἰς Midao 
ς ἔδραμε, μαστιζϑεὴς κλήματι pupilli. 

849. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Ἴγδατά σοι Κοτίλεια γινέϑλιον ἦμαρ dg&riz; 

Καῖσαρ, ἐπιϑλύζοι ἀωφὸν ἀναστορίης, "ἢ 
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ὄφρα σε κόσμος ἄδας πάππάν.. [1 irme, 
binh sedes sion ud 

m μοὶ βύβλων * ἀτονώδεα σὺν καλάμοισιν 
πέμπεις, ἡγειδορύτου δῶρον ἀπὸ προβολῆς: . 

μουσοπόλῳ δ᾽ ἀτρλῇ, diovict, μηκέτι πέμᾳεις 
ἄμαναν Τίς τρύ πων. apis "i ud poc i 
E 

61 ror aM OR poe 

"velis ὃ νεογνὸς ἀπὸ κρημνοῦ πάϊς ἕρπων 
Ξεστυανᾳκτρίης jj ἤρχετο δυρμορίης - . 

ἡ δὲ μεϑωδήγησεν ἀπὸ. στέρνων προφέρουσα 
os τὸν λιμοῦ; ῥὑτοῤᾷ καὶ ϑανάτου. 

- "35m ΤΩΣ ΑΥ̓ΤΟΤΟ 5 
1VDós Voglio id GU Boos Τιξὸν ὕδωρ; 
Τοῦτο allduevor probe ᾿Χαίϑαρι᾿ σωξοβένῃ. Y 
ol δ ἑκατὸν βουπλῆγες ἑκοὐσιδν αὐχένα ταὐῥὰν 
etm fepe θρανία uds 

353. ., TOX ATTO-'. 
Kal λόγον lawegin xbonesurtón iigifwis; ^ » i^ 

καὶ βίον ἐῤοφιλέῃ, Horns, βυβανύφαι 
τοῦτο. δ᾽ ῥορνάβονει γενέθλιον ἠφιγέσεϊων 

δῶρον “ὁ Nedéweig  πέμπεε ἀοιδοπόλων. 
Κα 
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so 884... m0f.4vTO0f. «ἡ. 
^Oy πόλεμος: δεδιὼς οὐκ. ὥλεας, Moy ὑπὸ νούσου 

ϑλίβομαι, ἐν δ' Ip τήκομ ὅλος πολέμῳ! 
᾿ ἀλλὰ διὼ στέρνων 39v φάσγανον. ὧν γὰρ ἀρισταὺς 

ris, ἀπωσάμενος καὶ. γόσον ὦ ὡς πόλεμον. 

᾿ - 855. ΤΟΥ͂ ATTOT) 
οὐράνιον μίμημα γενεθλιπκαῖσιν ἐν ὥραις ἡ 

dob? ἀπὸ" ̓πλογένοῦ Bito Λεωνίδεω; ἡ 
Honnala, Διὸς εὖνι, Σεβαστιάς" εἴαδε γάρ qos 

δῶρα, τὰ καὶ διερων ἄξια Adi σοφίης. 

ΤΟΥ͂ ᾿ΑΥ̓ΤῸΤ. 
i πίδάκος, dio? dilgicóus 

uos κεὶς ἑτέρρυς ài 
^ A ὌΝ 

4 d ἦροι 
οἱ δύο μὲν ϑυρεῷν, οἱ δὰρ, δ᾽ ἀϑανάτων»", 

Ζηνὸς, Δητοῖδαυ, Παλαίμομφρ, ερχεβόρφερ... 
dla δὲ τῶν, κότινος; μῆλα, σέλινα, nitus. 

᾿ἐποδ AAA oC 
EV us Hrigisaen oj yodarey δῥωιοέμέχάονο' LIA 

Zusoosub ὀῤφινν, dri: αρόῤεσι φέρω: 
ἀλλὰ νόϑον qe ἐτέλεσσε Πανρώσφορ δῷ" ἐεέλεσσά - 

καὶ ψυχὴν. ed χἀμὸ védiay τελόσεμ ̂  
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859.  Hormiamn O2, οἱ δὲ ILAATALNOZ 
EMEIKO. os 4 

“ποίην τις βιότοιο vwiyos ἐρίβον; εἰν ἀγορᾷ pio 
νείκεα καὶ χαλεπαὶ πρήξιεφ" ἐν δὲ δόμοις 

φροντίδες" ἐν δ᾽ ἄγφοῖ κὠμάτων ἄλιρ" ἐν δὲ ϑαλάσσῃ 
τάρβος" ἐπὶ φοίνης δ᾽, ἢν μὲν ἔχῃς τι, δέος" 

ἣν δ᾽ ἀπορῇς, ἀνιηρόν. ἔγεις γάμον; οὐκ ἀμέριμνος 
ἔσσεσμ" oj μαμέεις; ζῇς ἔν ἐφημότεφορ. 

E ierpa? πήρωαις, ἄπαις βίος, αἱ νεόξητρῷ ος. 
ἱφφρνερ: οὗ πολιαὶ δ᾽ Sinon ἀῤρανέας.. . 

ἦν dps iie. δυοῖν, doo aipeai ἢ ἢ τὸ yeréo Don υ- 
τ᾽, ἢ τὸ ϑανεῖν | Ld τικτόμενον, . 

360... '"MHTPOAÍLPOY. mE 
“Παντοΐην βιόταιο «μοις τρίβον. iiv ἀγορῇ μὲν, 

κύδεα καὶ πιννταὶ πρήξιες- ἐν δὲ δόμοις « 
ἄμπαιυμ- ἐν δ᾽ ἀγροῖς Φύσιοξ χάρις" ἐν δὲ ϑαλώψαμ 

κέρϑος, dni ξούνης, ἢν. μὲν ἔχῃς τι, moo. ^: 
ἦν y ἀπορῆς, μόνοροϊδας. ἔχειργάμον ; οἶνος ἄριατος. 

5 φῦ μαρέεις  ζῆς ἔν’ ἐλαίφράκεφον. οι 
πέκνα, πόϑος * ἄφφοντις ἄπαις βίος. €i νεότητες 

apis τιολιαὶ δ᾽ ἔμπαλιν οὔσεβέερ. 
οὖκ ὥρα τῶν δισσῶν ἱνὸς αἵρεσις, ἢ τὸ γενέσϑαι 

μηδιποέ, ἢ ἢ τὸ ϑανεῖν, ndvra γὰρ, ἀιϑλὰ βίῳ, 

ET 4EünTOz 'eL4osopor. ] 
Ming ἡμὴ δύρμητερ; ἀπηνέα ϑυμὸν ἔχουσα,“ . 
λίην ἄχϑομαι ἕλκος, Vs βροτὸς αὕταδεν ἀνὴρ. - 
νὗχτα 0! ὀρφναίην, ὅτ ϑ᾽ sous, βροτοὶ ἄλλοι,". 



1450 . IX: BHIAEIRTIKA 

γύμρὸς dei iube το καὶ dollor οὐδ᾽ Hr ro 
- πᾶν δ᾽ ὑπεϑερμάγϑη, Εἰφὸς αἵματι" αὐτὰρ ἔπειτα 
οὐρόν τε προέηκεν ἀπήμονά πελιαρόν τε ius 

862. M44EXHOTON.. 
εἰς ἡδλφειὸν' ποταμόν... 

"rapis igni, zie στοφανηφόρον. ΠΝ 
ὃς διὰ Πισαίων πεδίων πεκοκιμένος, ἕρπει, 
ἡσύχιος τὸ πρῶτον, ἐπὴν δ᾽ ἐς πόντον ἵκηαι; 
ὀξὺς ἀμετρήκοια πεσὼν ὑπὸ αὖμαιϑαλάρσῃς, . 
χυμφίος αὐτοπέλευϑος δῶν ὀχετηγὸς ἐρώτει», . 
ἐς Σιελὴν ᾿πρέϑουσαν ἐπείγεαν ὑγρὸς éxoltec. 
ἢ δὲ σε χεκμηῶτα καὶ ἀσϑμαίνοντα λαβοῦσα, 
φῦκος ἀποσμήξασα καὶ ἄνϑεα' πικρὰ ϑαλάσσης, 
ati μὲν στομτέσσι συνήρμοδεν". ola δὲ νύμφη 
Ῥυμφῶον ἀμφιχυϑεῖσαι περίπλοκον 40i qui 
aslusvos ἐῤ κάλπόισικ ᾿Ολύμπιον οὔνασεν ὕδωφ. * 
καὶ górig ξαϑύμιγψι λιβὸς κατεμέρψαι 
οὐδὲ “Συρακοσίης ὅτι σοι μὲλεν ἵμερος εὐ: 
πορφυρέῃ δ᾽ ἀκέκοπτες. ὕδωρ. σεπεμομένοςᾳ t. 
φειδόμενος xà) «όντου ὁμοῦ καὶ λέκτρω μιῆναις . 
πολλάκι δ᾽ εὐνωίων dou» βεβιημένος ὀρμῇ, 
αὐτὴν ἐς φιλῤτητα χυτῆς ἀλόχοιο περήσας, . “- 
ἑστήνεις ἄχραντον. ὁρῶν ἐρεϑούσιάν ὕδωρ“. 
ἡ δέ σα παπταίνουσιι Πελωριάδος κατὰ ais 
δάκρυσι κυβαίδοντα, Νατοικτέῤουσα καὶ ἃ - 
εὐριδὴς ̓ερέθουσα, φίλους ἀδεκόπτενο pri E 
καὶ δρόσος οἷα ῥόδοϊσιν ἐτήκετο". μυρομένῳ δὲ. 
Πισαΐῳ ποταμῷ Zwii πιμβορεμύρενο πηγὴ... 
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οὔδὲ Alis ἴλαϑεν πολυδυρκέα φοίνιος ἀνὴξ 
“Ἑλλάδος ἀμώων ἄγαμον φεάχυν, à ἔπι πολλαὶ... 
ἡρώων ἄλοχοι, μινυώρια τέκνα τεκοῦααι, 
μαψιδίως ὠδῖνας ἀνεκλαύσαντο γυναΐκερ, 

. MELDEN 
363. MEAEATPOT. ^. ^ 

Χείματος ἦνεμόεντος ἀπ᾿ αἰϑέρος οἰχομένοιο, i 
πορφυρίη μείδησε φερανϑέος εἴαρος qr. —— 7" 
γαῖα δὲ xvavin χλοερὴν ἐστέψατο ποίην, 
καὶ φυτὰ ϑηλήσαντα νέοις ἐκύμησε πετήλοιρ, 
ol δ᾽ ἁπαλὴν πίνοντες ἀεξιφύτου δρόυὸν Ἠοῦς 
λειμῶνες γελόωσιν, ἀνοιγομένοιο ῥόδοιο: - 
Ζαίρει καὶ σύριγγε νομεὺς ἐν ὄρεσσι λιγαίνων, 
᾿καὶ πολιοῖς ἐρίφοις ἐπιτέρπεται αἰπόλος αἰγῶν: 

. ἤδη δὲ πλώουσιν ἐπὶ εὐρέα κύματα ναῦται 
προιῇ ἀπημάντῳ Ζεφύρου λίνα κολπώσαντερ, 
ἤδη δ᾽ εὐάζουσι φεδεσταφύλῳ diovioo 
ἄνϑεϊ βοτρυόεντος ἐρεφάμενοι τρίχα κισσοῦ! ^. 
Ἔργα δὲ τιχνήεντα βοηγενέεσσι μελίσσαις — 
καϊὰ μέλει, καὶ σίμβλῳ ἐφήμεναι ἐργείζονται, «. 
λενχὰ πολυϊφήτοιο νεόῤῥυτα κάλλεα κηροῦ. 
πάντη δ᾽ ὀρνίϑων γενεὴ λιγύφωνον ἀείδει" 
ἀλευόνες περὶ κῦμα, χελιδόνες ἀμφὶ μέλαθρα, 
κύκνος ἐπὶ ὄχϑαισιν ποταμοῦ, καὶ ὑπ᾿ ἄλσος ᾿δηδών 
εἰ δὲ φυτῶν χαίρουσι κόμαι, καὶ γαῖα πέϑηλεν,.. 
συρίζει δὲ νομεὺς, καὶ τέρπεται εὔκομα μῆϊα, 
xal ναῦται πλώσυσι, διώνυσος δὲ gogeiu, 
xol μέλπει πετοεινί, καὶ ὠδίνουσι μέλισσαι; 
πῶς οὖ χρὴ καὶ ἀοιδὸν ἐν εἴαρι καλὸν dicm ; 
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864. ΝΈΣΤΟΡΟΣ AAPANALAALZ. 

Σπεισανέ goi, Moaos, λεγυφὴν εὐκερπέα φωνὴν, 
ἡδὺν ἀπὸ ατομάτων ᾿Ἑλικωνόδος ὄμβρον ἀοιδῆς. 
ὅσσοι γὰρ πρόχέαυσιν ἀοιδοτάκου. πόμα πηγῆς; 
ὑμετέριον ἐπέων λιγυρῇ τέρπονται ἀοιδῇ. 

365. IÓTALANOT KAIZAPOZ. 
᾿Δλοίην ὁρόω δονάκων φύσιν, 110v ἀπ᾿ ἄλλης 
χαλκείης τάχα μᾶλλον ἄνεβλάστησαν ἀρούρης, 
ἄγριοι, οὐδ᾽ ἀνέμοισιν ὑφ᾽ ἡμετέροις δονέονται " 
ἀλλ᾽ ἀπὰ ταυρείης προϑορὼν σπήλυγγος ἀήτης. 
»έρϑὲν ἐῦτρήτων καλάμων ὑπὸ φίζαν ὁδεύει. 
xal τις ἀνὴῤ ἀγέρωχος ἔχων ϑοὰ δάκτυλα χειρῶν, 

. ἴσταται ἀμφαφόων κανόνας συμφράδμονας αὐλῶν" 
οἵ δ᾽ ἁπαλὸν σχιρτῶντες ἀποϑλίβουσιν ἀοιδήν. 

866. ΑΔΉΜΟΝ, ^ 
Maogbésuara τῶν ἑπτὼ σοφῶν. 

“Ἑπτὰ αοφῶν ἐρέω καὶ ἔπος πόλιν, οὔνομα, φωνήν. 
“Μέτρον μὲν Κμόβονλος ὃ Αίνδιορ εἶπεν ἄρεστον. 
Xo» δ᾽ ἐν κοίλῃ ἀφῳιοδούμονι, Γνῶϑι σεα vsdy. 
ὧς δὲ Κόρινθον ἦναι, Χάλου κρατέειν, Jle- 

φίανδρος. 
Πιπτακός, Οὐ δὲν ἃ ἄγαν, ὃς ἴην γένος ἐκ Mirv- 

λήνηρ. 
τέρμα δ᾽ δρᾷν βιότοιο, Σόλων ἱεραῖ, 4v 

Mira. - 
Τοὺς πλέονας κακίους δὲ Bia; ἀπέφηνε 

Πριηνεὺς. 
Eyyióny φεύγειν δὲ Θαλῆς Καιλήσιας ηὔδᾳ. 
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8675: AOTKIANOT ΣΑΜΟΣΑΤΈΩΣ. 

Jy πατρικὸν πλοῦτον τέρς ὧν Θήρων ὁ Λάενίππευ 
tio αἐαχρῶς εἰς ἀκρατεῖς. ἐξέχεεν δαπώνας. 
ἀλλά μιν. Εὐκτήμων, πατρικὸς φίλος, ὡς ἐνόησεν 

ἤδη καρφαλέῃ τειφόμερον στενίῃ, 
καὶ μὲν δακρνχέων. ἀνελώμβανε, καὶ πόσιν αὐτὸν 

. ϑῆκε ϑυγατρὸς Eje, πόλλ᾽ ἐπὶ μείλια δοὺς. 
αὐτὼρ ἐπεὶ Θήρωνα * περιφρένας ἤλυϑε πλοῦτος, 

αὐτίκα ταῖς αὐταῖς ἐτρέφετ᾽ ἐν δαπάναις, 
γαστρὶ χαριζόμενος πᾶσαν χέριν οὐ κατὰ κόσμον, δ 

τῇ 9 ὑπὸ. τὴν μιαρὰν γαστόρα μαργοσύνῃ. 
οὕτως μὲν. Θήρωνα τὸ δεύτερον ἀμφεκάλυψεν 

οὐλομένης. πενίης κῦμα παλιῤῥῥϑιον. 
Εὐκτήμων δ᾽ ἐδάκρυσε τὸ δεύτερον, οὐκέτι κῶνον, 

ἀλλ ϑυγατρὸς ἑῆς προῖχά τε καὶ ϑάϊαμον. 
ἔγνω δ᾽ ὡς οὐκ ἔστι κακῶς κεχρημένον ἄνδρα 
, τοῖς ἰδίοις εἶναι πιστὸν ἐν ἀλλοτρίοις. 

868. ΙΟΥΙΑΝΟΤ ΒΑΣΙΔΕΩΣ. 
τίς; πόϑιν εἷς Διόνυσε; μὰ γὰρ τὸν ἀληϑέα Βάκχον, 

«οὔ d ἐπιγιγνώσκων. ἐὸν Διὸς οἶδα μόνον, . 
κεῖνος νέκταρ ὄδωδεν σὺ δὲ τῳίγου, 3, dd σε Κελτοὶ 

τῇ πενίῃ βοτρύων τεῦξαν ἀπὶ ἀσταχύων. 
τῷ σὲ χρὴ καλέειν Δημήτριον, οὐ Διόνυσον, ὁ, 

πυρογενῇ μᾶϊλον, καὶ Βρόμον, οὐ Βρόμεοραι 
᾿ 369. KTPLAAOT. 

ép do? ἀπίγρομμα τὸ δίστιχον' ἣν δὲ παρ 
dogs. 

"ποὺς τρῷς, ̓ψαψῳδεῖς, κοὐκ τ ἐπίγραμμα λέγεις. 
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370: ΤΙΒΕΡΊΟΥ LA4AOTZTPIOT. 
08 κύνες, οὐ στάλικές μα ἠατήνυσαν; οὐχὶ κυνηγοὶ, 

δορκάδα" τὸν δ᾽ ἀπὸ: γῆς. εἰν δλὶ πλῆσανμύρον, 
o8 Di πόντῳ, γὰρ ἐνέδφαμον" εἶτώ με siesta... 

, ἕλξαν ἐπ᾽ αἰγιαλοὺς διφευβόλων 'παγίδερὰ 
ἥἤλιδον ἡ χέρσοιο: μάτην φυγάς" οὐδ᾽ ἀδίκω μὲ," 

το τ dis σαγηνεντὴς τἀμὰ λιποῦσαν ὄρη. 
«οὔποτ᾽ ἄγρης ἁλιῆες ἔξ ἄστοχον οἴσετε zt 

“χέρσῳ καὶ πελάγει κοινὰ minoris dox. 

3712. A4HAON. .- 
"^, δίκτυον ἐκϑρώσκοντα πολύπλοκον dors λαγωὸν 

σεῦε κύων ϑερμοῖς ἴχνεσιν ὠκυπόδην.. 
τρηχὺν ὃ δ᾽ ἐκνεύσας τἀχινῶς πάγον, ἐς βαϑὺ πύντον 

ἥιατ᾽ ἀλυσκάζων κῦμα. πορακτίδιον. 
 εἰνάλιος τὸν δ᾽ αἶψα κὐων βρυχηδὸν ὀδοῦσιν 

μάρψε. κυσὶν τλήμων ἣν ἄρ᾽ ὀφειλόμανος, 

872. AdHAON..' 
etr ἐφηναμένα ῥαδινοῖς ὑπιὸ ποσσὶν dodgoa, 

τέττιγα σκολιαῖς ἔνδετον εἶχε πάγαις, 
di! οὐ μὰν λαπταῖσιν ἐπαιάζοντα ποδίστραιρ 

τὸν φιλαοιδὺν ἰδὼν παῖδα παρετρόχασα: 
AMaug:3' ἐκ βροχίδων ἀπεκούφισα, καὶ τόδ᾽ Data" 

σώζου μουσείῳ φϑεγγόμενος xii 

tr 187. AdHAON, |. s. 

Τιπὲ ἐμὲ τὸν φιλέρημον-ἀναιδέϊ ποιμένες ἄγρῃ 
πέντιγα d Vae? ἀπὶ ἀκρεμόνων, 
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πὴν Nupgiuy πάροδτειν ἀηδόνα, Kio μέσσῷ ἡ 
τον veligun καὶ σκιεραῖψ ξουϑὰ Δαλεῦντα sinet; - 

ἢνίδι καὶ κίχζην χαὶ κόσσυιρον, pits τόσσονς, 

wügin, ἀρουραίης ἄρπογας οὐπορίηξοτ ον} 
καρπῶν δηλητῆρας 16 υθέμις" δλλυΐ ἐκείνούς; 

Alias καὶ χλοερῆβ εἰς φϑόνος ἐστὶ δρόσου; - 

314: AdHAON. .- . 

"ivaoy KAQAPIIN us παρερχομέναισιν divos 

πηγὴν ἀμβλύζει. γειτργέουσα νάπη“ «... 

mios αὖ ἀλατῴναιαν αὶ ἡμεροϑαϊλέσὶ 
ἰστεβμαῖ, σκιερὴν ψυχομένη κλισίην 

τοῦνεκα μὴ μὲ βέρευᾳ παφαμείβεο -ὄίψαν ἀλαλκὼν 
.' ἄμπαυφον rog. ἐμοὶ. xp κόπον ἡαγχίῃς, 

s ^ BT. ΑΔΉΛΟΝ. 
Tl ct! ἀκηδέστως οἰγοτρόφον ὄμφαχα Βάκχον. ^ 

ἀνὴρ" ἀμπελίνου Motos irent, S. 

χείλεα δὲ civi Sig ἀπά ovi βάλεν, ὡς ἄν" Mr ᾿" 

εἴη νισσομένοὶς ἡμιδαὲς osten. o; 

εἴη οἱ δι δ) υδοὶ prod ofa ̓ Αυλοῦψγος ^,^ 

* 5 δέδῥ μιν αὐξομέδαν ἰσβεδὲν εὐφρὺδύναν,. 
τοῦδε" ydo ἂν τάγα τις διὰ πώματος ἢ ἀρὸς ἀοιδὰς 

ἦαυϑεν, ἢ γοεροῦ κάϑεος ἔσχε λύσιν, ὁ 

MOS ΑΔΉΜΟΝ. ΟΣ 000. 

Tin? ἐμὲ τὴν ἀνέμοισιν ἁλώσιμον, iei τέκτον, 

τήνδε πίτυν τεύχεις νἣα ϑαλασσοπόρον ; 

οὐδ᾽ οἰωνὸν ἔδεισας δ'τοι᾽ Βορίης M! ἐδίωξεν $07 

ἕν χϑονῖ" πῶς ἀνέμους φείξομαι ἐν πεζάγεν; 
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ες BT. HAAAAAA. 0 
Τόνταλος οὐδὲν ἔτρωγε" τενασσομένων ydo pers 

κρφπὸς ὑπέφυσφωλῆιαὐτὸν igsv)€.surüv, 
καὶ διὰ τοῦτο τρυφῆς tagen, ἧττον ἀδέψα. 

. «δὲ δὲ καὶ ἔερωγεν axe suioivóptrat, "D, ς 
καὶ βφαβύχους, μοὶ μῆλα, τί τηλίκον drlgdas νεκροῖς 

δίψος ἀπὸ χλωρῶν γίγνεται ἀκροδρύων; 
ἡμεῖς δ᾽ ἐσϑίομεν κεμληβένοι ἁλμυψὰ πάντα, 

tais, καὶ τυρούς, girls ἁλιστὰ λίπη, 
grin καὶ μόσψεια "μίαν διυδῆιηἠνομὲν αὐτοῖς. 

"^ Ἰγμάοχόμεν Ὁ οὐκοῦν oH Tüyrite, nóótigli 

re. Tor στον a vxrt da: 
μυδριφόνῳ, nes παριὰ τει δον ὑπριϑοντὶ" * 

υυκτὸς ἐπιστῆνᾳῃ ge] Σύώραπιν ὄνας, 
καὶ χρησμῳδῆσαι" κατακείμονρς οὗτος, ἀνίσνω,, 
« καὶ κοιμῶ μεταβάς, ὦ ydg, φλλαχόϑι, . 

, ὃς δὲ διδρίσϑεὶς μετέβη, τὸ δὲ 
τειχίον ἐξαίφνης εὐθὴς ἔχειτὸ api 

σῶστρα δ᾽ ἔωϑεν ἴϑψε ϑεοῖς χαίφων ὁ ̓ χρκοῦργος, “, 
ἤδισϑαι νομίσας τὸν ϑεὸν᾽ ἐἀγδροφάναι. 

* dj d Σάραπὶς ἔχρησε πάλιν, διὰ νυκτὸς ἐπιστάς 
κὐδεσϑαό μὲ δοκὶῖς, ἄϑλιε, zü ἀδίκων; 

τὶ μὴ νῦν σε μεϑῆκα ϑανεῖν, ϑἀνατὸν μὲν ἄλυπον 
νῦν ἴφυγες,. ve δ᾽ Toy ̓ φυλατεόμενος. 

s. 7. S79] TOF ATTOTO 
- Φυσὶ παφοιβιανῶς, «ἂν oo. δάκφι ἄνδρα ttovygdr' , 

τ Ἀλλ τόδ᾽ οὐχ οὕτω φημὶ προρῆχα Mywt-. 
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ἀλλὰ ϑώκοι νἂν ὗς, ἀγαθοὺς καὶ mpi μονας ἄνδρας 
. πὸν δὲ καλὸ» δεδιὼς δήξεναι 098i δράκων, - 

^ : 880. (PPAMMATIKOT . 
vos ἐπὶ τὸ μὴ δύνμρϑαι sols ποεήμασι Παλλαδᾶ c 

MEN ; 

Bi αὔκνῳ δύναται κόγυδος παραπλήσιον dtm, 
πόλμῷεν δ᾽ ἐρίσαι σκῶπες ἀηδονἰσι»}" 

εἰ κόκοιϑξ τέγτεγὸς ἐρεῖ λιγυρώτερος rivus, * 
τα ποεῖν καὶ ἐγὼ Παλλαδίῳ δύναμαι. 

aos 88): ὉΜΗΡΟΚΕΝΤΡΗΝΣ 
εἰς diesdpovisi Hiis “ν᾽ 

Jani dnd προὐχούσῃ, ἐπὶ σιλατεῖ; ελλησπέντῳ; ἡ 
παρϑένος αἰδοίη ὑπέρώϊον. εἰρανωβᾶσα να 
πύργαμ ἐφειστήκει. γοόωσώ τε μυγομάνῃ τα, D 
ἀρύσεον λύχνον possa, ψάρς MM TII 
κεῖραι ὀίομένη τὸν xdupepor, εἴποϑεν Vidas: 
»ηχόμενορ; uai λαῖτμα. τἀγρὸ θ᾽. ἁλὸριἐκπεριάσχοι. 
νὐκτα δὲ ἀμβροσίην; ὅτο ϑ' εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι". 
ζόχϑει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπδόροιο,«. 
ὅσσὰε ydo νὑκτες «s καὶ ἡμὲφανκγεγάασι, DM 
Pragóivog, ἠϊδεός  Gepiiryon ἀλλήλαισίος . 55 
εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους Emus τοκῆας, 
οἵ Ae à ρον pn Wir alb, 

"ft φίλοι, Tovi:zfavoil; Θεράτοντες Motos, - 
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ψυίᾳδμαι ἢ xtuon ἐρέω, πέλεται δὲ pa Qupd... 
d ἐπ᾽ ἐσχατρῇς,. 09 δέγᾷρεα μακριὰ πεεφύπει, 

ἥλόκαμος δεινὴ ϑεὸς αὐδήεσσα, 
ἢ ϑεός, ἠὲ γυνὰ" τοὶ δὲ φϑέγγοντο καλεῦντες. 
εἰ δὲιφϑεγξαμένου τοῦ ἢ αὐδήσάντος ἀχούσῃ, 
αὖτις ἀριζήλως εἰρημένα: μυϑολογεῦει. 
ἀλλὰ E, go aar. διεξερέεσϑαι ἵκρατα; ; 
rjv δ᾽ οὔτ᾽, ἀϑρῆσαι. Din ἀντίον, οὔτε ϑρῆφαι.. 
᾿δπποῖόν x. εἴπἠρϑα, ioa, τοῖόν. αἱ ἐπαχούσαις. eu 

iue 
385 "MHNEE ἀρ ηΐτδην: 

Πρῶτος Gà. ἐδέίη δράλίνην᾽ ἐπὶ βόσρυῳ ἐγείρξιὶ, 
ἰχϑυβόλοισι Qao gi φέροι πανδήμίον ἄγρην 
“Πιηϊἀδοννφρένουσαν 49 2 φ᾽τειμὰἰρίκαμ ὥρην: ... 
Xoid x σπειρσμέδων σκαχὑτν prsemin m " 
Tv B1 δὲ qogpigsor Bovingégor ciuà salsa. 
Tonuoiy πλωτῆρσι M εχεὶ q πόαν ἀμᾳρπολούοδι} 
Ἄρεος ὥρεξα. φέρειν Φαμενὼ ϑι δείάνυσι 'Ῥμαχηταῖς. 
ἰεἰαρινῶν Φιρφψιο νϑθὶ ῥόδων πρωτἀγελός ἐστιν, 
λήϊα δ᾽ ἀϑωνϑέντα Πα ζὼν δρεπάνῃσι φυλάσσει. 
ebxignou δὲ IIo») προάγχελόρ doni ὀπώρηρ,". 
καὶ σταφυλὴν. κατέχων ὐάμπαλός ἐστιν "Es o oi. 
καὶ Μεσο isi sin φνοῆωον. $e ̂  ien 

" DONE 
Ew MEHNE PABAIAN..: ibant de 

ἀξ ἐμέϑεν λυκάβαντος * ὑπνελίοιο ϑύρετρα 
«Αὐσονίης Ugo δόρλεταν ᾿Ἡζιος. 

Αὐτὰρ ἐγὼ ϑαμινῇσι γύην γιφάδεοσε ob, 
τεύχων εἰαρινῆς ἔγκναν ἀγλαης. oot. 
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"agies "dpi ἀπὲ Luitó, ka odio, καὶ γλαξος ἡδὺν 
ἴση δ᾽ εἰκοστῷ ἤματι νὺξ τελέϑει. (tt 

᾿ἸἘντύνοι πῆμό,δε φυτοσκάφος, Ipaa τάμνων, 
QoO00g ἐπὶ ἀγροτέρῃ ἥμερον ἀκρέμονα. | ̂ 

θἴγεται ἄψτι-ϑάλασυα" ἐφοπλέζοιτε δὲ νῆας". 
ὥριον ἀκλύστων ἐκτὸς ἄγειν λιμένων 

“Ἀειονάτιος ῥόδου εἰμὶ καὶ ἀργεννοῖο κρένοιο; 
“καὶ ξανϑῆς περήσον βφίϑομοι ἀκρέμοσιν: 

Kaguivos "Hilos μετανείσεσαν", ἀατάχνας. δὲ . 
καφφολέουρ" κεῖφεν γεροπόνος. δρεπάνι. Me 

«Κρίνω ἐγὼ An) καὶ ἀχυρμεερ"" ἐν. δὲ Morti ^ ὁ. 
«ἀτρεκέα τελέϑει' χεύματα Noida. «^: . 

Bel9n ἐγὼ σταφυλῇ, βρίϑω δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ὀπώρη" 
. αὖϑις δ᾽ ἰσοπαλὴς γίγνεται ἤματι κὑξ. 
Τίς δὲ καἰ ἐμεῖο πίλον"γλυκερώτερος, ὃς μέϑῳ ληπῷ, 
εὐ ἡδυξπῆ νατάγω Βάκρον ἀπὶ οἰνοπέδον 

SEE oi ᾿εθήναδης ties rtu, ὥριον ἤδη... 
λαρπὸν dno9MBhr, μνῆστιν ἔχειν καμάτων. 

᾿μαῤδασθ νειοῦ χέλομαι" yÍaydure, ydg ἤδη 1. 
σπέρματι ῥιγεδανὴ πηγυλὴς ἀντιάσει. 

: 885.. ZTEQANOT IPAMMATIKOT. 
"xelosiga εἰς τὴν "Iib κατὰ ῥαψφδίαν: 

"diga λιτὰς Χρύσρν,λοιμὸχ στρατοῦ, ἔχϑος ἀνακτων.- - 
᾿Βῆτα δ᾽ ὄνειρον ἔχει, ἀγορήν, καὶ νῆας ἀριϑμεῖν. 
Τάμμα᾽ δ᾽ GP ἀμφ᾽" Ελένης. ὁχοις μόθος ἐστὶν élol- 

uu ἘΠῚ fiscus t 
lla ϑεῶν dyoph, δγκῶν χόσις, ἄροος ἀρχή. 
Εἰ, βάλλει Κυϑέρραν "qnd và Tylos υἱός". 
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isa: YA ρὐδρομάχηφ ii poplite? Dog δαρισεῦς “6 Ὶ 
^ Hra δ᾽ Αἴας πολάμεζε μόνῳ μόνος Ἵ “Βύτοφι ps 

Θῆτα ϑεῶν ἀγορὴ" Τρώων. πράτορ. Ἔνίς «ἦχος. 
᾿μξεσίη ᾿αχιλῆος ἀπειϑέος Ait Ἰῶτα 

^o ΜΚάππα δ᾽ ἀῤ d, ἀμφοκέφων, d P &»- 
3o. 

τ Λάμβδα ra ἀριστῆας Δαναῶν lox "incest 
MM Ἰφώων, παλάμαψι χατήφισια, ido ebd. 
Νῦ δὲ Ποσειδάων “αναοῖς, κράτος. Saas λάϑφῃ, c 
E | Κρονίδην. Vaso, Aegiesat πὸ dne qur "Hem 
Οὐ Κρονίδης χεχύλωτο Ποσειδάων ual Hop. s. - 
“πὶ Πάτροκλον ἔπεφνεν ἀρήϊον Ἕκτορος αἰχμά. ̓  
Ῥῶ Δαναοὶ. Τρῶές. τε δόκυν πέρ, χεῖρας ἔμιργωσ, 

C Zip Θέτις ᾿άχιλῆς παρ ᾿Ηφὰίσταν φέρεν ὅπλα. 
,1:ϑ δ᾽ ἀδέληγν γόλοιο,. καὶ inDdor δῖος yaris, 
Ὗ μακάφοϑ ἄρρᾳ ὠρτό, φέρενιδ᾽ ἐπὶ nd Tao Αγαιοῖς. 
di Drgerigág) "αἰ λεύμανς βάμναιν Tg aic, 

ane E dyus m "Essay! 
"gts - 

e Δαναοῖσιν d ἀγῶνα διδοὺς ἐτέλεσσεν "pisi: 
Ὦ Πράμφν γόκυν d ̓αβὰν phe δῶκεν » Apddais, 

p PM πρώαν. uut», ῥ βδαψαν ἰδοῦσαι E 
: φεῦ, φεῦ, πῶς σταγόνων ἔκτοϑον ἐοὐφανίων, ' 
ξαλώσας. ὠδῖνα Θαλῴασας, ἃ ϑραὰὴν ἄλλαν. 

Nile 6nd. vise, Ann dria βυϑῶν; 
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387." A4PIANOT KAIZAPOZ, οἱ δὲ 
t 055 PEPMÁNIKOT. HD 

Ἕκτορ, "lloy αἶμα, àtd χϑύνὸς εἴ που ἀκόδεις, 
λαῖρε, καὶ ἄμπνευσον βαιὸν ὗ; ὑπὲρ πτρίδος. 

Ἴλιον οἰκεῖται κλεινὴ πόλις, ἄνδρας ἔχουσα 
σοῦ μὲν' ἀφαυροτέρους, ἀλλ ἔξ ἀρητφίλουβ 

Μυρμιδόνες δ' ἀκόλοντο. παρίστασο, καὶ λέγ" ̓ Αγιλλεῖ 
Θεσσαλίην κεῖσϑαι πᾶσαν ὑπ᾿ Αἰνεάδαις. 

tat 888. 389. Ddead 
Τὰς τοδεα ὀπέγραψε escordtne, quot d) Tpiia- 

vob εἶναι, 

Θάφσυγοι, οὗ γὰρ ἐμῆς τὀροθορδεδσσφυσι μέτωπον: 

E "T ἐπαινέσαντος καὶ — ̂ 
2 Hop tx νῷ 

. tuto Gndpeman- 

Εἰμὲ μὲν εὐϑώρηκος ᾿Ἐνναλίου πολεμίστήξ" 
slpi δὲ καὶ ϑεράπων Ἑλμικωνόον ᾿Ἵπάλλωνος, 
αὐτοῖς dy πρώτοισι λελεγμένος ἀσπιδιώταιρ... 

᾿οϑο" "MENEKPATOT? 3HPPNAIOT, 
Hei ἐπὸ προτέρρε ἤδη, τρίτον ἐκ πυρὶ μήτηρ, 

α, καὶ ἀπλήστῳ δαίμονε μεμφομένη,͵ 
τέρεν ἄλγος Tritt καὶ obi ἀνέμεενεν ἀδήλου" 

πέδας, ἐνὶ δδυινρὶ ὑὸν ἔθηκε βρέφος, ̂  
οὗ ϑρέψῳ) ᾿έξασα" τὲ ydg πλέον ; “δι μαστοῖ 

" aem πιρδήσω sbvbor- ἀμοιθότερν. 
nth. H. ^7. - 
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τοὺς, 8940. ZIOTIMOR, 
Τὰκ ἦβαν ἐς ἄεϑλα πάλας spes κραϊαιᾶς 

. düs Πιοσειδῶνας, καὶ Διὸς. ὁ γυνεά. 
κεΐδαι δὲ σφιν ἀγὼν οὐ χαλκέου ἀμφὶ λέβητος, 

* ἀλλ᾽ ὅρτις ζωὰν οἴσεται ἢ ϑάνατονι, 
μταίον τὸ πτῶμα" πρέπει δ' “Ηρακλέα νικᾷν 

2 τὸν ids. ξργείων ἃ πάλα, οὗ Aifünr, 

392: 44HAON. 
F3 τις ἀπάγξασϑαι μὲν ὀκνεῖ, ϑανάτου δ' ἐπιϑυμεῖ, 

ἐξ Topág πόλεως. φυχρὸν ὕδωρ site. 

" 393: HAA4AAdA. - 

οὐδεὶς καὶ καϑαρὸς καὶ μείλιχος ἤλυϑεν Dog. 
ἕν γὰρ ἑνὸς δοκέοι δόγματος ἀντίπαλον" 

«πὸ γλναὺ τοῦ κλέπτοντος, ὑπορφιάλου δὲ τὸ ἄγνόνς 
ὄργανα τῆς duis ταῦτα δύ᾽ ἐστὶ πάϑη. 

doi. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Χρνσί, πάτερ κολάκων, ὄδύνης καὶ φροντίδος vid. 
καὶ τὸ ἔχειν σε, φόβος: «αὶ μὴ ἔχειν σ᾽, ὀδύνη. 

395: TOf ΑὙΤΟΥ͂. 

Ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος εἶπεν "oues. 
ἐν γὰρ τοῖς Κίρκης ἔκζντον οὐκ ἔφαχεν, , 

οὗ μόν εἰ καὶ καπνὸν ἀποϑρώσκοντ᾽ iyónctr,, . 
εἶπεν ἂν οἰμώζειν καὶ Lou “Πηρελόπαιρ. 
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. 8967 ITATAOT ΞΙΔΕΝΤΨΙΑΡΙΟΥ, ἡ 
"Ὄρϑριος εὐπβέχτοιο λίνου ytgonidÉ κόλπῷ ^ 

ἔμπεσε civ siglg κόσσυφος ἡδυβόας. 
καὶ τὰν μὲν πιαϑάφυκτος Qa βούχος" dn) δ' dim 

τ ἐξ ὀρνιϑοπέδας φδδρρἐρημοφίας. 
ἦ τάχα ποὺ τριμάκαιρα φιλαγρέτιξ᾽ ὄρνιν ἀοιδὸν 

Ἄρτεμις εὐμόλπῳ λύσιν ἄνακτι Mens. ᾿ 

odo p 897, HA44444. ἫΝ 
uiro adno πιστὸ δῆριν: ὑπαντιάσασα δὲ pite 

εἴπε, κατὰ στέρνων ἄορ ἀνασχομένη- 
ζώων μὲν oio perspi Dupuis αἴσχος ἀνάπτει, 

καὶ κρατερῆς Σπάρτης πάτρια ϑεομεὶ Vug* ! 
ἢν δὲ ϑάνῃς παλάμῃσιν ἐμαῖς, μήτῃρ piv ἀκούσαι» 

Bispógos, di ἐν ἐμῇ πατρίδι σαζομένη. 

' aoa, TÜrAIAWOT ADOTH.A4DV-. 

“Ὁλκὰς ὕδωῤ npogvyotoa πολυφλοίσβοιο ϑαλώσθης 
ἐν χϑονὸς dyxolyaig ὥλετο μητριάσιν. 

ἰστάμένην γὰρ πυρσὸς ἐπέφλεγε" καιομένη 0i. . 
δυρμενέων ὑδάτων συμμαχίην ἐκάλει. 

: 399: II444444. 
"Hilioy vici πεὸς νόος ἡδὺ φαείνων,, 

- αἰὲν ἀπαστράπτων ϑροτοφεγγέα πάνσοφον αἴγλην, 
ἡδεφαῆ; χαρίιοσάν * ἀπαστράπτοῖσαν ἀδύτωρ Σ᾽ 

. " 400. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Ὅταν 7 fima σε, προρκυνῶ, καὶ τοὺς λόγους, 

La 
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τῆς παρϑίχου τὸν οἵνονι ἀστρῷον [rr 
εἰς οὐρανὸν γάρ ἐστι σοῦ, τὰ πράγματα, 5 jos 
γκατία σεμνή, τῶν λόγων εὐμφρφία,.. s 5. 
φεφαντον ἄστρον τῆς qopiy παιδιῴσεις. — 

, 444.. AdHAON, οἷ δὲ TAAAAAA.. 
«Ἢ φύσις ἐξεῦρεν, φιλξης ϑεσμοὺρ ἀγαπῶσα, 

τῶν ἀποδημούντων ὄργανα συντυχίης, 
τὸν κάλαμον, χῤτὴν, ἐδι διμέλαν, τὰ ὁ γαράγματα, χεὶρόρ, 

tipa τῆς vari τηλόϑεν d bota! 

4p2,.  AMPIANGR KAHEABDZ.- 

Ale πὸν τάφον Zroumifov ἐν Αἰγύπερ. 
D$ vocis ϑρίϑονει πόση σπάνις ἔπλετο τύμβον, 

, Masiaar., i 
Αὐτὸς ἄνα hus Bog. πηδήματι, ληνοῦ, 

᾿λακειστής, ἔργδυ 8 ἡγέο νυκτερίου, — 
λεκωσα, πόδα γαῦρον; ἐπίῤῥωσαι: δὲ χορεην.. 

“λάτριν, ὑπὲρ κούφων ξωσάμενος γονάτων "ἡ 
εὔγλωσσον δ᾽ ὀχέτευα κενοὺς μάξαρ ἐς πιϑεῶνας 

- οἶνον, Exi ψαιστοῖς wal λααΐῃ χιμάρῳ. 

404: “ἈΝΥΙΦΊΑΊ 
4 oll; αὐτοπόνητον ἐν αἰϑῖρι ψεῦμο, μλιοᾳῶας 

κἄπλαστοι χειρῶν αὐτοπαγεῖς 9ulduos, προίκιος ἀνθρώπων βιότῳ χάρις, οὔ μακέλλας, 
οὗ βοός, οὐ γαμψῶν δευομένα dqedpum, 
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γαυλοῦ δὶ σμιαροῦο, ἐόϑι γλυκὺ vigas pluma... 
πηγάζει; axjyivg δαψιλέρψξ ὀλίγον. . 

χαίροιτ' εἠαγόμ, καὶ ἐν ἄνϑεφι ποιμαῤνεσθα,,, o 
οἰθερον παραὶ vicinos ἐρχώειδερ. - 

J 405: ATOAA1POT. 
tlgiesii σε ἄϊα, καὶ ἰγναίη σε φυλάσσοι 

παρϑένος, ἡ πολλοὺς ψευσαμένη, νέμεσις, 
δείδια σόν τε φνῆς ἐρατὸν“ τύπον, Ji σώ, κοῦρε, 

dpt, ϑεσπεαίης καὶ μένος ἤνορέης,. 
καὶ —p A καὶ μῆτιν ἐπίφρονα, ποιοὶδε inva, 

. dgotios, πέλειν μακάρων mivOdpit? ὁ ἀϑαγέτων; 

* 406. .4NTITONOT KAPISTIOT. ᾿ 

"aprvgín πρήνη με, τὸν οὔκέτι μαπρὰ βοῶντα 
flásesqef, οἰκηροῦς ἔσχεν kno σταχόσι. 

πεῖμαι δ᾽ ἐν πύμφαις, κείναις φῆος, οὐδὲ «volg 
ἀχϑρύη, ὑπὶ ἀμφοτέρων λουδμινὸς σταγόσιν 

dy ποῦ εἷς Διόνυσον ἐκώμασα, φεῦ, τίνες ὕδωρ 
" αἰρουσὶν; “μανίην σῴφρονα μαινόμενοι» 

ps VANTIITATPO? V ΚΑΡΥΣΤΙ lr 

"dgio Ἱπποκῥάτους ἔϑανο βρέφος, ἐρ πλατὺ πόντοὺ 
χεῖλος γε ἐρπῦσαν ἐκ καλύβης, 

πλεῖον ἐπι pii may ποτόν. Me Ddlacon, “ν 
ἢ βρέφος ὡς ples ψιύσοο διξορόνη.. 
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408: "ano4Anniaor, οἱ δὲ ANTI- 

. COHATBOT. .. $e 
Εἴϑε m—— ἔτι πλάζεσϑαι dro; 

ἢ Αητοϊι στῆναι μεῖον ἀλωομένῃν “Ὁ Ὁ 
oix ἂν χητοσύνην τόσον ἴστενον. ot ἐμὲ δειλήν, 

ὅσσαις “Ελλήνων νηνοὶ παραπλέομαι, 
“δῆλος ἐφημαίη, τὸ πάλαι σέβας. ὀψέ μοι Ἥρη 

“ποῦς διὰ οἰκἐρὴν τήνδ' ἐπόθητα δίνηνι͵ 

409. "MNTIGANO?Z. - "we | 

Bl τινα μὴ τέρπει λωτοῦ χίλυς, ἢ γλυνὺς ἦχος" Ϊ 
ψαλμῶν, f τριγέρων νεκτάρεος Bóóuws; - 

ἥπεῦλαι, κοῦροι, στέφανοι, μύρα, let δὲ διθενῶν 
λαϑροπόδας τρώκταις χερσὶ τίϑησι τόκονς, 

οὗτος ἐμοὶ τέϑνηκε * περίμνησειν δὲ παρέρπω 
νερά, ἐς ἀϊλοτρίουρ φείδόμενον φάρυγας; 

"410. ΤΥΔΑΙΟΤ ΣΑΒΙ͂ΝΟΣ. P 

Sylybós, ὃ ἀαντοίης δαιτὸς λίχνος, οὐδέ μυάγρῆς 
. δειλός, ὃ uds ϑανάτου κέρδεα λῃζόμενοι, . 

νευρολάλον Φοῖβον χορδὴν ϑρίσιν: ἡ δ' ἐπὶ πῆχυν 
λκομίνη ϑηρὸς λαιμὸν ἀπεβρόχισεν. 

τόξων εὐστοχίην ϑαυμάζομεν" ὃς δὲ xar ἐχϑρῶν. 
. ἤδη καὶ iden εὔστεχον ὅπλον » 

24d da MÁKKIOR., 
Ἡλλομὲν ἐξανιίνης Κορνήλιος, οὐδ᾽ (d up. co | 

τέρα. ἡμυτέρῳ μρυφοχαρᾷ idv: 

" 
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κούφης δ᾽ αἰωρεῖεαι dn! ἐλπίδος" οὐκέτι δ᾽ ἡμεῖς 
οἱ πέέρος ἀλλ᾽ Ἑτέρης ἐλπίδος ἐκκρέμαται. 

εἰκώμεν, ψυχή, πεπαλαίομεϑα, μηδὲ βιάζουν 
εἷς ἔδαφος τέχνης neget! ἐπὶ ἀργυλέης. 

412. ΦΙΑοΔΉΜοΣ. ".: 
"Ἤδη καὶ ῥόδον ἐστί, καὶ ἀκμάζων ἐράβινϑος, 

καὶ καυλοὶ κράμβης, Σωσύλε, πρωτοτόμου, - 
καὶ μαίνη * ζαλαγεῦσα, καὶ ἀρτιπαγὴς ἀλέτυρορν 

καὶ ϑριδάδων ota» ἀφροφνῆ πέταλα... - 
ἡμεῖς δ᾽ οὔτ᾽ ἀκτῆς ἐπιβαίνομεν, οὔτ᾽ ἐν dndqui 

- γιγαόμεθ᾽, ὡς αἰεὶ; πωσύλε, τὸ πρότερον; 
καὶ μὴν ᾿ἀντιγένης καὶ Βάκχιος ἐχϑὲς ἔπαιζον τ 

νῦν δ᾽ αὐτοὺς ϑάψα σήμερον ἐκφέρομεν. 

413: ΑΝΤΙΦΙΔΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΊΟΥ. 
Ug τερεβινϑώδης, ὀλιγάμπελος, οἷά τε fari, 

γησίε, ἀλ᾽ ὁμαλὴ πᾶσα καὶ ἀστύφελο;" 
αἱ δ᾽ ἀ dyes, μεγάλαι 3a καὶ εὑρέες, ἀλλ᾿ dui πουλὺ 

τρηχεῖαι" μεγέθει τοῦτο περισσότεραι. 
καρποῖς, οὗ στωδίοέσιν ἐρίζομεν" οὐδὲ γὰρ αἱ 

᾿ Αἰγύπτου Διβύης ψάμμον ἐπισερέφεται. 

414. ΤΈΜΙΝΟΥ. ᾿ 
Ἢ παλίουρος ἐγώ, τρηχὺ ξύλον" seg ἐν fgxus 

τς μ᾽ ἄφορον λέξει, τὴν φορίμων φύλακα; 

D 415. ATTPIOTAOT BTZANTIOT; 
, "Hus xal προπάῤοιϑε συνέμπορος ἀνέρι xiglowg, - 

5 ἡνίκα δημοτέρην Κύπριν ἐναυτολόγει" 
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duiey καὶ ὀννέπηξιν ἐμὴν τρόπιν, ὄφρα pe λεῦσοβ, 

Κύπρις, τὴν ἀπὸ γῆς εἶν 01) ῥεμβομένην., 
Veris ἑπαίρειος μὲν ἐμοὶ στόλος, εἰσὶ δὲ ἱατῶ ᾽ς 

κάρπασα, καὶ λεπτὸν φῦκος ὑπὲρ σαγίδων, 
ναντίλοι, ἀλλ᾽ ἄγε πάντες ἐμῆς ἐπιβαίνετε πρύμψης 

ϑαῤῥαλζως"“πολλρὺς οἶδα φέρειν ἐρέτας, 

416. eramnor OEZZAAONIKEQZ. 
᾿Ἢ ναῦς ἀπὶ ἔργων Κύπριδος γομφουμένη, 
πρὸς τὰν γενάρχην πόντον ἤλυϑον ϑφοῦ- 
ἀκὴρ γὰφ ὥρης μ᾽ ἔμπαροὺ τεκτήνατο, 
καλέφας ἜΨΑΙΡΗΝ' εἰμὶ γὰρ πῶσιν φίλη, 
ἔμβαινε ϑαῤῥῶν μισϑὸν oix αἰτῶ βαρὺν. 
ἰλϑόννα. δέχομαι πάντα; βαστόζω ξένον, 
dori 7 ἐπὶ γαίης, κἢν βυϑῷ μ᾽ ἐρέσσετε; 

j 447. ANTHIATPÓT. — 
Θηρουτὴν ᾿Δάμπωνω, Midov sbyu, δίψα κατόκτα; . 

καίπερ ὑπὲρ ψυχῆς πολλὰ πονησάμενον. 
ποοσὶ γὰρ dipveeer νοτιρὸν πέδον, ἀλλὰ τὸ vais 

πίδακος ἐκ τυφλῆς οὐκ ἐτάχύνεν ἔδωρ" 
niani ἀπαυδήσαρ" ἡ δ᾽ ἔβινσιν. ἦ ἄρα, τύμφαι, 

«Δάμπωνι χταμένων μῆνιν ἔϑεαϑ' ἐλάφων. 

415. TOrATTOT. 
Ἴσχετε χεῖρα pvkaiov, ἀλετρίδες, ἐδδετε μαχρεῖ, 

κἂν ἄρϑρον προλέχῳ γῆρυς ἀλιχτρυῤκων» 
y γὰρ Νύμφαισι χερῶν. ἐπεκείλαχο μόχϑους" 

αἱ δὲ xax. ἀχρρτάτην ἀλλόμεναι τροχιήν, 
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ἄξονα δινεύουσιν" ὃ δ᾽ ἀχτίνεσσιν ἐλικταῖς . 
στρωφᾶται πισύρων κοῖλα βάρ, odor 

γευόμεϑ᾽ doyalov βιότου, πάλιν, εἰ δίχα μάχϑρῳ ̂  
δαίνυσθαι Δηοῦς ἔργα διδασκόμεϑα, 

un 
^ ^. 419: KPINATOPOT. 
P “Ὁρκυναῖον, ἢ ἐς πύματον Σολδεντα , 

ἴλϑῃ, καὶ Αιβυκῶν κράσπεδον "Εσπερίδων 
“Καῖσαρ ὁ πουλυσέβαστος, ἅμα κὶόος εἶσιν ἐκείνῳ 

. πάντῃ. Πυρήνης ὕδατα. μαρτύρια, -ς 
olo» γὰρ οὐδὲ πέριξ δρυτόμοι ἀπεφαιδρύναντο; 

λουτρὰ καὶ ἠπείρων ἔσσονται ἀμφοτέρων. . ̓ 

420. ANTIZATPOT, 

Dij κλαίων τὸν Ἔρωτα δόκει, Τηλέμβροτε, πείσων; 
μηδ᾽ ὀλέγῳ παύσειν ὕδατι πῦρ ἀπνείρ.-, 

χρυσὺς Ἔρωτος ἀεὶ παιώνιος" ἐσβέσϑη δὲ 
οὐδὲ 1d ἐν πολλῷ τικτόμενος σελάγεε; 

421: ΑΝΤΙΠΑΥΡΟΥ͂ ΜΑΚΕΔΌΝΟΣ. " 
Τῆσοι ἐρημαῖαι, τρύφεα χϑονόρ, ἃς κελαδεινὸς 

ζωστὴρ Αἰγαίου κύματος ἐντὸς ἔχει, 
Σίφνον, ἐμυμήσασϑε, sur) αὐχμηρὴν Φολέγανδρον, , 

τλήμονες, ἀρχαίην δ᾽ ἀλέσαν ἀγλαΐην. 
ἢ δ᾽ ὑμῶς ἐδίδαξεν ἕνα τρόπον ἣ τότε λευχὴ 

γδῆλορ, ἐγῃμαίον δαήμανος ἀρξαμένην. .. 
΄ 



ὃ — IX EHIAEIKTIKA, σ᾽ 

422. ADOAAQNIJOR. 
πρὸξ παίδων, εἶπεν, γουνάζομαι, ἤν με ϑανοῦσαν 

στείλῃς, μὴ σπεῖσαι δεύτερα φίλτρα γάμου. 
εἴπεν᾽ ὃ δ᾽ εἰς ἱτέρην ἑόπούδασεν die Φίιννα 

“Διογένην λήϑης τίσατο καὶ φϑιμένη. 
νυκεὶ γὰρ ἐν πρώτῃ ϑάλαμρν σχάσε μῆνις ἄφυκτος, 

ὡς μὴ λέκτρον ἰδεῖν δεύτερον jov. 

423. BIANOPOZ. 

Σάρδιες αἱ τὸ πίλαι Τύγου πόλις, αἵ d "αλυάττον 
οἸξάρδιες, of βασιλεῖ Περσὶς ἐν ᾿Ασιάδι; 

αἵ χρυσῷ πὸ παλαιὸν ἐπλινϑώσασϑε μέλαϑρον, 
το Boy Πακτωλοῦ ῥεύματι δεξάμεναι" 
vl» δὲ ὅλαι δύστηνοι ἐς ἕν κακὸν ἁρπασϑεῖσαι, 

ἐς βυϑὸν ἐξ ἀχανοῦς χάόματος ἠρίπετε. 
Βοῦρα " καὶ εἰς Ελίκην κεκλασμένα αἱ δ᾽ ἐνὶ χέρσῳ 
εὐ  Ζάρδιες ἐμβυϑίαις εἰς ἂν ἔκεισϑε τέλορ. 

"424. ΔΟΥΡΙΔΟΣ EAAÍTOT, 
"Hiqun νεφέλαι, πόϑεν. ὕδατα πικρὰ πιοῦσα 

γυχτὶ σὺν ἀστεμφεῖ πάντα κατεκλυσάτε, 
οὐ 4ιβύης, ᾿Εφέσου δὲ τὰ μυρία κεῖνα ταλαίνης 

αὔλια, καὶ μακάρων ἐξ ἐτέων κτέων xviaya y 
ποῦ δὲ σαωτῇρες τότε δαίμονες ἔτραπον ὄμμα; 

αἴ, αἴ, τὴν Ἰάδων πολλὸν ἀοιδοτάτην. 
xiva δὲ κύμασι πάντα κυλινδομένοισιν ὁμοῖα, 

εἰς ἅλα σὺν ποταμοῖς ἔδραμε ποπταμένοις. 
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426, LLANNOT TOT BAPBOTKAAAOE; : 
740 ἐγὼ ἃ τλάμων ἄπολις πόλις, ἄμμιγα νενφοῖς 

ἐ»ν»αέταις κεῖμαι ἃ παναπχοτμοτώτα. 
“Αφαιστός μ᾽ ἐδάμαυσε μετὰ κλόνον » Ἐννοσιγαίον. 

ν᾿ φεῦ, ἀπὸ τοσσᾳτίου κάλλεος tipi κόνις. 
ἀλλὰ ποραστείχοντερ ἐμὰν στοκαχήσατε μοῖραν: 

(nio ᾿Βηρυτῷ δάκρνα xol φϑιμένᾳ; 

426. TOT ATTOT, 

“Ποῦ τιλέϑει Κύπρις πολίήυχὸς, ὄφρα γοήσῃ 
ἔνδιον εἰδώλων τὴν np ἔδος" Χαρίτων; . - 

τόμβοι ἀξαρχύτων μερόπων πάλις, ἧς ὑπὸ τέφρην, Ὁ 
αἷ Βερδης πολλοὶ κείμεϑα quedes. 

γρήψαϑ᾽ ἱνδρκαθύπερϑε ᾿ίϑου φιιελεφαναφωμῶχε, 
» Bngusig γοερὴ κεῖται ὑπὲρ δαπέδων: 

427. 4440.. . 
Nuvilia, μὴ ατήσῃς δρόμον δλιάϑος εἵνεκ᾽ ἐμεῖο, 4 

λαίφεα μὴ λύσῃς" χέρσον δρᾷς λιμένα... 
τύμβος ὅλη γινόμην" ἕτερον δ᾽ ἐς ἀπονϑέα χῶρον 

δουπήσεις κώπῃ νηὸς ἐπερχομένης. , 
τοῦτο Πποθειδάώνι φίλον, ξενίοις τὲ ϑεοϊσίν. 

χαίρεϑ' δλιπλακέες, χαίρεϑ᾽ ὁδοιπλανέεξ;. ^ 

428. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΕΩΣ. 
ol με, Θρηϊκίης σκυληφόρε, Θεσσαλονίκη," o 

μήτηρ ἡ πῴσης nijops Μακηδονίης. 9 
ἀείδω δ' nb gol δεδμημένον ὕάρεοι Βοσσᾶν; ^ «τ΄. 

ὅσο ἐβάην πρλέμον πάντ, ἀνῳλρξῴμενος, 
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dila ioi ὡς uis Ivo κἀτήκόος, εὔχομένον 8& ! 
c αλῦϑε, τίς ἐξ Μούσας ἀύατορ degolin, 

. ' 429. ἈΡΙΝΑΓΌΡΟΙ. mous 
τὸν σχοπὸν Εὐβύίης ἁδικύμοτος joe» 'άφιστώ; | 

- Nabnitow- ἐκ poni; δ᾽ ὁ ϑρασὺρ ἐφλεγόμη. | 
ὁ ψεύστης δ᾽ ὑπὸ νύκτα Καφηρείης ἀπὸ πέτρης ] 

πυρσὸς ἐμὴν μετέβη δύρμορος ἐς κραδίην. 

᾿ 430. TOT.ATTOT. . .. 
700 Hg πρόβατον πῳγόκον: 

Tí δίος γενεὴ μὲν ̓ ἀγαῤῥικὴ,." ἐντὸς ̓ἀφάξιωι | 
ὕδωρ πιλορόροις πόνεται "agria. - 

z algas δ᾽ οὐ μήλοις." ἅτε πον μαλακοῖς ἐπὶ μαλλοῖς, 
ψεδναὶ δ᾽ ἀγροτέρων τρηγύτεραι χιμάρων. 

Ῥηδὺς δὲ τριτοκεῖ ἀπὰ nàv ἔτορ, ἐκ δὲ γάλακτος 
ϑηλὴ de μαστοῦ πλήϑεται οὐϑατίου: 

βληχὴ δὲ ἀφαργγάτω τερίνης μυκήματι póggou 
ἄμα sg ἀλλοῖαι giqovgs gént. 

VS C dai.  adBAON,. 
ele κλέντην ἐὑξόντα σσάϑην χρυσῇ: 

αὶ τρρδὴν din καὶ δήϊον ἄρεα φεύγω 66 

. 432. 6EOKPITOT. 
D) " Θύφσι, τὶ τοὶ πλέον, «à ματαγαξῶς, 

. Ddxpvos διγλήκως ὦπας óDupógasps; - 
φἴγετον à χέμαφος, τὸ salóv videi, oliv ἐς 

πρᾳχὺς γὰρ χαλαῖς: ἀμφεπίαζε λύλορ, .. 
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αἱ δὲ κύνες xlayysbyn sies πλῖον, ἁνίκα τήνας 
ὀατίον, οὐδὲ bun doit? ἀποϊχομέρας, ἣ 

483. TOT 4TTOT, ] ng 
«πῆς ποιὶ τῶν Ἀξοισᾶν διϑύμοις αϑλοῖοιν dien 

ἀδὺ sb os; wiys πακοῤδ' ἀειρείμενσῃ i 
dolei pad. và κρέκειν- ὁ δ βωχάλος ἐγγύϑεν dais 

ἀφῳνις, κοροδέτῳ πνϊόμακι. μελιόμεκος. 1" 
ἐχγὺρ δὲ στάντες λασιαύχενος ἐγγόϑεν ἄντρου 

ion Ll cipis ἀρφατίσώμες ὕπρονς 

2 NCN Tór ATTÓR. beu 

"los d. Χορ" ἐγὼ δὲ Θεόκρινος, ὃς τάδ᾽ ἔγραψα; 
εἷς ἀπὸ τῶν πολλῶν εἰμὶ Συρακοσίων, 4 

vlàg Ππραξαγόράο, περικλειτῆς ve Φιλέννης" 
δοῦσαν δ᾽ ὀθγείαν οὔ vo? ἀρελαυσάμαν 

οἴ 488. TOT ATTOR.. "n 
μστοῖς xol ξμίνοισιν ἴσαν ψέμει ἄδει τράποξω ἡ 

ϑεὶς ἀνελεῦ, ψήφου πρὸς λόγον ἐρχομένης. 
ἄλλος τις πρόφασιν λεγέτω- τὰ δ᾽ ὀϑνεῖα Kdinoy 

χρήματα καὶ vestis βουλομένοις ἀριδμεῖ.᾿ 

ὃ . prr MEME 
"agro d'air Visier quiza ᾿ 

ὑπῆρχεν" ἡ βάσις δὲ voip μὲν εἴκοσι,.. ." 1» 
τοῖς δ᾽ ἑπτὰ, τοῖῷ δὲ πέντε, τοῖς δὸ δώδεκα, 

τοῖς δὲ διηκοσίοισι νεωϊόφη ἦδ᾽ ἐνιαντοῖς 
τοσσόρδε γὰρ νιν ἐξίβη μετρούμενος. 
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τοῖν, ASL. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂... C 

τήνὰν às λαῦραν, τόϑι καὶ δρύες; uindin; kdiyos 
. σὐκινον εὑρησεῖς ἀρτιγλυφὲς Savoy, - 

᾿, πρισκελές; αὐτόφλοιον, drobarov - ἀλλὰ φάλητε 
παιδογόνῳ δυνατὸν Κύπριδος ἔργα τελεῖν: 

gros δὲ σέιερὸν περιδόδρομεν᾽ ἀέναυν δὲ . -᾿ 
ῥᾷϑρον ἀπὸ σπιλάδων πάντοσε τηλεϑαεὶ 

δάφναις καὶ μύρτοισι καὶ εὐώδει κυπαρίσσῳ, 
zo ἔνβᾳ πόριξ κέχυται βοτρυόπαις Eus 
ἄμπελος. εἰαρινοὶ δὲ λιγγυφϑάγγοισιν ἀοιδαῖς. 

᾿πόσσυφοι ἀχεῦσιν ποικιλότραυλα μέλη" 
ξουϑαὶ ἀηδονίδες μινυρίδμασιν ἀντιαχεῦσαι 

oves στόμασιν τὰν μελίγηρυν Uni 

fo δὴ τηνεὶ, καὶ τῷ χαρίεντι Huin 
εἴχον ἀποστρέψαι τοὺς Δάφνιδός μὰ πόθον, 

κεὐϑὺρ ἀποῤῥίξαι χίμαρον καλόν. ἢν δ᾽ ἀνανεύσῃ, 
τοῦδε τυχὼν ἐθέλω τρισσὰ ϑύη τελέσαι. 

C RS γὰρ Papias, Ἰάσιον virer ἄρνα τὸν Te 
cexisev : νεύοὶ δ᾽ τἀμένέως ὃ ϑεός: ̓  

. 438; ΦΙΑΙΠΠΟΤ. ᾿ 
:Βωλαοτόμοι μύρμηκες, ὃ γῆς στρατός, ἡνίκα * τηνδὲ 

ειομόρου μελιχρὴν σμηνοδόκου χάριτα, Ὁ 
μηνίσας ὁ πρέσβυς, ἐς ὕδατα κρωσσὸν ἔβαψεν; 

ἐνθάδε τοὺς ἀπὸ γῆς od δοκέων πολάσειν. 
οἱ δὲ νέας, [κάρφας} ἀχυρίτιδως, ἀντιφέῤοντες, 

ὁ αὐὲοκυβερνῆταν πρὸς κύτος ἐτρύχασαν. 
ἢ ῥα φίλη γαστὴρ xal βαιοτάτους ἀνέπεισεν 

ἐκ χϑονὸς εἰς Ἰγύμφας καινοτάτους ἐρέτας. 
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430. KPINATOPOT. . 
Βρέχμᾶ nullas lagrotos, ἐρημαῖόν τὰ κέϊυφορ. ὁ. 

rog, ἀγλώσσου ϑ᾽ ἁρμονίη στόματος, " 
ralio ἔπος omite : 

λείψανον, εἰνόδιον δάκρυ μένων; C 

«iso πέλας πρόμνοιο nag Pd ὄφρα [μάϑῳ 

ἀϑρήδας, τὸ αλέον gedepir Piden 

440. MOZXÓF ITPAKOTBIOT.. 
A Κύπρις τὸν Ἔρωτα τὸν υἱέα μαχρὸν ἐβώστρει" 
εἴτις dr) τριόδοισι πλανώμενον εἶδεν Ἔρωτα, .— 
δραπετίδὰς ἐμάς ἐστικ- ὃ μανυτὰς γέρας iii. 
Quads τοὶ τὸ φίλαμα τὸ Bind ἦν δ᾽ dyámi 

οὗ γυμνὸν τὸ φίαμα, τὸ δ᾽, "S uri vindi ii 
ἴσει δ᾽ ὃ παῖς πεφίσαμος, ἐν οἰκόσι nas μάϑοις νιν. 
χρῶτα μὲν οὐ λευκός, πὸ Arni ὄμματα δ᾽. 

δριμόλα καὶ οιογδιξτό. Susa φρένες, ἀδὺ λάλημα: 
οὗ γὰρ Taax eodu καὶ φθέγγεται": ὡς μέλι φωνά: 
ἣν δὲ χαλᾷ, νόος ἐστὶν ἀνάμερορ: ἠπεροπευτάς, 
οὐδὲν ἀλαϑεύων, δόλιον βῴέφος, ἄγρια malades, 
εὐπλόκομον τὸ κἀρανον" ἔχοι δ᾽ ἰταμὸν τὸ ιρόρωπίον, 
μιακύλα μὲν πήνῳ τῶ χερύδριαι μακφὴ δὲ βάλλει. 
βάλλει δ᾽. εἰς Ξάχέροντα καὶ ᾿αΐϑεον βασιλῆα. 11: 

- γυμνὸς μὲν τόγε σῶμα, νόος δὲ οὗ ἐμπεπύκασται.- 
καὶ πεορόεις ὅσον ὄρνις ἐφίπταται ἄλλοτ᾽ ἐπὶ ἄλλως, 
ἀνέρας ἠδὲ γυναῖκας, ἐπὶ σπλέίγχνοις δὲ κάϑητομ" 



4 - 

476 EIXJBHIAEIKTIRA 

τόξον ἔχεν μάλα βαιδα, ὑπὲρ τόξῳ. Θὲ βέλεμνον" 
τυτϑὸν boi và βέλεμνον, ἐς αἰϑέρα δ᾽ ἄχρε φοφεῖται. 

τς, καὶ χρυσέον᾽ πρὶ νῶτα φαρότριον" ἔνδοδν δμέντὸ 
τοὶ πικροὶ» ποῖς molas «ἀμὸ τι i. 
πάντα μὲν ἄὔηαεα, πάντα" πολὺ πλεῖον δὲ ol αὐτῷ 
Bui λαμπὰρ ἐοῖσα- τὸν ἅλιον aal ἐναίϑεε, 
ἣν τὸ 7 ἕλῃς τῆνον, δάσας ἄγε, μηδ᾽ ἐλεήσῃς" 
ἦν πού Egg κλαίοντα, φυλίδδεο, μή σα πλονήσῃ. 
κἢν γελάῃ, τὸ νιν ἕλκε. καὶ ἢν ἐϑέλῃ σε φιλᾶσαι, 
φεῦγε ᾿κανὸν τὸ φίλαμο" τῶ χείλεα. ε φαρμακόεντα. 
ἣν δὲ λέγῃ, λάβε ταῦτα, χορέζομαι ὅσσά με ὅπλω, 

- μὴ iSi, πάρα diga τὸ γὰ πορὶ nora f 
fieri. 

441: 2444444 AAEEANAPER S. 
365. diis ds τριἀδοὶσιν 10 apum jclinor ola, 
2 Ὁ τὸν! nglo ἐν ὐχοωλαῖς,. νῦν πιαψαρωντόμενον. 

. bios δ᾽ p ἔὌιπιον" ᾿δλεξίκαιμε αφύσδληνα, : 
μηδέποϑ᾽ ἡχπιμδείς, σήμερον ἐξετάϑης. 

συκεὶ δὲ μειδιόων μὲ See προρίειπε πῳραστάς " 
-' asupis δουλεύειν «αὶ ϑεὰς ὧν ἔμαθαν... 

᾿Α42. ATAGIOT ZXOA. MTPLNAIOT. 

Fesnsig avi μολδεακὲν ἐπὶ ἀκϑύσο᾽ bs δ᾽ ἀρδοῦσα 
: οὐκείάνος κούφη; ϑυμὸν Uwe ind Un, * 

καὶ μιν ϑῆκε σύδευκον. δ' δ᾽. ἐκ. βιότοιο πελιχροῦ 
δίζατὸ πανεοίης ὅχκὸκ droghe ^l 

ἡ δὲ Τύχη γελόωσα παρίἀπάτα, xii ποτὶ Κύπρι, 
οὗ τοὺς οὗμος ἀγών, GA ἐμός. ἐστιν, ἔφη. - 



TXURRDPHRMAMUEA ΠΝ 
O43. 1t IO SN PEPPER. s 

MMjcsleta Seide Haghj" endet 
εὐσὺμιὀπὸϑμώσκχο KBpo? HE! tplidin ao 

οἵσερος ἀν δήεσοαν ἔχειςφδοιν. ἣν εἰς ὀῖσοθϑὀ τ 
ἄκρον Tig φλογεροῦ, δύεται ἐντὸς ὅλος, 

Ln jd ϑέλξῃς φρόγα paglalls s χῳυβόρον ydg: 
zie boenin, ϑυμὸν ἐφιλκομένη. hcec Χο Ἦν 

Ad aT UT 
τοῦνεινν εὐϑίσμως ἄλοχον λάβε, καὶ τινα κόσμῳ᾽ 

᾿ 9s βροτὸν ori ὀέϑεν" $n δ μαχλοσύνηρ, 

M" Y HIO2ALANOE ATTERSTOT,.! 

plc μὲν Benz οι Beide dier sini 
ἄστεσι τειφομένοις δενομένων μερόπων, 

Tyrii mie eil de eod γαλήνῃ 
πραβίβουλας 

ÜF XGAXPTIKOR. ΙΝ 



16$ AO MAEAEILKE LAE 

pu Mastyep iba adi TU 
EM. bpsvs rope SH 

p γγήσιον αἷμα διακρίνει A . 

ἀὴ papa Buodl gui A 
X cns x v3 

«Md ts ὦ 'voixeis δ κα 

b "Ebrei "Onde καὶ ἀγταπάκρισις,᾿ 

Ἄνδρες REOR ADR d Fog. $4 iplius, 
Sei Hips dioit Pp qum quale 

w : 
PRU Arlon ὑδυμὰ ai ie Ἰὀρωδχβκδδιλαλοδνς͵ H 
καὶ E de ΕΝ xd Mere » qd 

9 QSOTTR SOY RÀ. 
, ΚΣ OTAMONO. 
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451... AdEFHOTON. . 
Tin ἔπι Mes rb Tire τὴς gir 

z 
lle pa πῦσις κακοιργὸς ἐνὶ omjiuyr βαϑέῃ, 
μουνώσας βαρύποτμρν, ἐμὴν ἀπέμερσε κορείην" 
στυχνὰ δέ pas πόρεν ἕδνα nolvilyono yduoto. 
Dre ἐμὴν ἐθέρισε; καὶ ἴσβεσιν idle gus 

ἐδ. CAMMO. οὐ 
Χαῖρε, πρόκνη,. "Ln (io Tue ibid; 

τ 

ECT m μὰ ver 
]rec v diens rens, Mieres id rog do, en 

τῷ i nol μυχωμένου. 

«αὐτὸς d βοῦς ἱκέτης ἐπιβώμιος, αἰϑέριε zii 
μὐκᾶται, ψυχὴν ψυδμενδς ̓'ϑανάτου, 

“Ἀρονίδη, τὸν ἀροτρία) "ial αὐ γὰρ 
* labes quil UiuA 

a, ἐγένου. 
ipte 



"4180 ἸΧΟΧΠΥΔΕΙΚΤΙΚΑ, 

455.5 4420. 7 
1t ATBo aos λόγους Ἰδεδιλον snif τορέων.." 

"olor p κι ὧν, ἀάρασσε ὃ δὶ ϑεῖος Ὅμηρος. 

. 456: 4440: 
lesigárs διὰ τὸν ἤρωτα τοῦ ταύρου, - 

εἰ ποϑέειν μ᾽ ἐδίδαξας ἐν οὔρεσι ταῦρον ἀλήτην, 
v μυκηϑβόν rli ὃ ὅπως φίλον ἄνδρα καλίαραι, 

457. OLIO, 7 
εἴποι Healels ὀξορίνεος, 

m ᾿άγάμεμνον, ἐμδν φϑισήνορα Supde: 
ἔγνως dr, τρδίῃσιν & ὅσον σϑένος Ἕκτορός ἐστι,. ᾿ 
br ydo πάντες ὄλοντο τεῇ πολυπήμονι λώβη" 
σοὶ δ᾽ αὐτῷ μέγα πῆμα φάνη, ϑανάτοιο gipttor. 

0758; "aao: 
"a e atc ᾿οδυσφεὺρ ἐπεβὸς τῆς "Iodene i , 

p xa; "re μεὲ iie ρα ἄλγεα παρὰ 0o. 
ὧν 

ἀσπασίως τεὸν οὗδας Ἱμάνομαι, ὄφρα νοήσω. 
«Δαίφτην, ἄλοχόν το, καὶ ἀγλαὴν viia μοῦνον" 
“ὃς γὰρ ἔρως κατέϑελξεν ἐμὸν νόον. οἶδα καὶ αὐτός; 
»ὡς ἜΣ γινκίον ἧς πατρίδοξ, οὐδὲ το: 

κήωνκτ ὁ 



IX. EHIAEIKTIKA; 181 

489. 4440. τ -- 
ΝΥ ἂν εἴποι "Ἀχιλλεὺς δρῶν. Οϑυσσέα ἂν dios, 

"Msgexioz πάννων πιολνμήχανός ἐστιν Ὀδυσσεύς, 
Vndc ἐὼν ἐκδησεν ἃ μὴ ϑέμις ἐστὸν ἰδέαϑαι, - 
νορφέριον κευθμῶνα, καὶ ἄλγεα sed ϑανόντων.. 
πῶς δ᾽ riy προλιπεῖν Ἡερὸν φάος, ἢ τὸς ἀνάγκη 
ἤγαγεν οὖν ἐϑέλοντα - ὅδιων ἀκόφητος ἐτύχϑο 
ἐν χϑονὶ καὶ πελάγεσσι καὶ ἐν νεκύεσσιν Ὀδυσσεύς. 

sous 460... 4440. " 
Ey alere dldali δρῶν. πὸ ὅπλα seien. 

τλῆτερ, τεύχεα soja καὶ ἀγλαὰ δῶρα xoplijsg.... 
ἀγχεμέχῳ σέο παιδί, τὰ μὴ πάρος ἔδρακεν ἀνήρ. 
οἶδα δὲ νῦν, ὅτι Παλλὰς ἐφ᾽ Ἕκτορι χεῖρα κορύσσε; 
ἡμετέρην, καὶ, Τρωσὶν ἀεικέα λοιγὸν ἐγεόφεις 

201 7461 ἍΜΑ M 
v Toit ἂν alos Τόγονς ὃ Ἱπύῤῥος ἐπιβὰς τὴς Teofaga δ᾽ 
όχϑος ἐμοῦ γενετῆρος ἀμύμανος οὐ τίλος εὗρεν" 
αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσαι φόνον πάντεσσι κορύασων 
ἤλυθον. ἠνορέῃ γὰρ ὑπέρτερον εὖχος ἀεέρω, 
καὶ Ἡρίαμον βασιλῆα, καὶ οὖς ἡερολέλοιπεν Ἀχιλλεύς, 
πάντας ὁμοῦ xatà μῶλον ἐμὸν μένος οἶδεν ὀλέσσαι, " 
18 Τροίης πτολέεϑρον ἀρήϊον ἐξαλαπάξω, . 
sul “αναοῖς δενέτηρον ἐμὸν δόρυ μόχϑον ἀνύσσει. 

. ! ^ 462. fo. ev 

Τίνας ἂν εἴπερ λόγους Aniddutin τοῦ Πεῤῥῥον woqtfourzos 
᾿ τὴν Τροίον. c ΜΝ 

THósay Apis κραδίης χαλεπὴν dnémsvrag Bar, ̂  

vt 



182 ΧΟ ἘΜ11ΔῈ ΚΚΊΜ ΚΑ, 

ὑμετέρου γενετῆρος Mycoc εἴτι πότμον, 
ὃν Τροίη στονόεσσα κατέχτανεν. ἀλλὰ σὺ «σαν 
Ἴιογἐξαλάποξαρι ὠρλδομέμόισε δ᾽ ̓ ἀγειαῖς ... . 
ἄφϑιτον ἧπαφᾳς εἶχος, ὃ μὴ δεκέτηρφας reos, | 
πᾶσιν n pagropio duas ἀφόκος εὗρε. ἀκύσσομ,. 

ον 4688... EAM, 
«πε δν dias "Ele ἀρῶν τὸν Mailéso sie id: 

“πηλείδην κοτέουσα πάλιν ϑώρηξεν ̓ Αϑήνη 
ἵντισιν ἀϑανάτοισι sl ἡξέριον ἴσδέται ἄλγος 

gris εἴποι án τρωϑέύτος Mertikhse: ἡ 

“Ἐῤῥετο οἱ ξύμπαντες, ἐλεγχέε, αἰγιαλῆες, 
ἄρτι ϑαγὼν. Marilooi ἐμὸν μέγα sos dit, 

DU ἀπ, (4401 
Τίνας ἂν Hol λόγον; Dd παρακαλοῦσα τὸν Mdderio 

- Τέκνον Hubs γενεῆς ἐπιλήϑέαι, οὐδ' ἀλεγίχας 
, Δατρίδας ὀλλυμένης, βιμαρὴν δ᾽ dnóumes duum, 
' αἰσχύνων Καλυδῶνα, καὶ Οἰνέα, xai | γαετῆρας,, ᾿ 

2004 7 77 786. 4440. . 
τίνας ἂν εἴποι λόγου; «φλκηστερ,. «οὔ dnd pu 

vor εἷς τὸ ὄχημα. 
"ἀνορδηφ χλυτὰ ἔργα ἀεὴν ἔστρεψαν ἀπήνην, 
had inten "éqiosonóro Mire a nac 

5 EM d 



αεναπεο κα —— 189 

DOE τυριυΑρῖν νων νυνὶ o qim. οἱ 
ioi) ἐν ἐῆνον λέρνω ὁ σχηλνὸρ dan, Pre diga ἐν 

Mn ᾿Αχιλλεύς. 
Ζπηλιάδις cxorual, μνραλρύφοι rera παιδί, 
B» Χείρων ἐδίδαξεν ἐ - 

Τένας ἂν εἴποι λόγους ἡ "Ηρα ἀποϑεωδίντος 
«Σῆς ἀριτῆς Ἱδρῶτι᾿ ὐδὴννἀπέδοδιν ἀμοιβὴν. 
σὸς yxitqe; Τιδρακάος μι ὐπεὶ τό, καρ d wean» d goo 
ἀνδράσιν οἶδεν ἄγειν e éiigova κὐκῖον ἀέϑλων. 

(TOV terere ay 

l i 4,54. 1 ιν ERTY 

Zos giqutdieilenig iru beilo dida 
x moliolfor, ὃν οὐ nit lap. drig. 

DIN το 

sfr οὖν emt uo 0, MA A... 
ΤΙ ὃν εἴποι Mopllets nlii Αἴαντα 

Οὗ ϑεμη Νένεφρυμέναὐσὶν ἔχειν adtihs Kies pai 
xallaigifs ἐρώπῃζο ren qid edi pri "lees 
ice di ον Bom dioi iniit 4 
Ζεὺς τε Wifi at Meloc imei ἠεφοφιοῖτις. ρον 
αἴθε Bb bye qi uev óc pon βόνϑεα πόνχον 7 

δα Givag iidem θα οβευμ αὐ μψριοννῆρννν ἃ 

A941 S LAW 
É Ruins mim arn dlpetios x 

anre Qnengidbér uie i 
. "aatis iet eiecti otii 

aes εὖ LA 



ud ui 

ἐς πάτρην dglsavir duni δὲ νὰ φέρτερος i. 
εὖ διδοὺς ὑστδλκὶς τὰ καὶ ἔϑυεα, καὶ sdey ἀγδρῶσι 

[1] 
“Πολλὰ καβινεματήσεν pie τἰόϑωμορ' "dee 
ἀλλ ἔμπης «λέος ἔσχεν ἀνὰ χϑόνα καὶ ΤΑΣ κατὰ miro» 
ἀνδράσιν ἐσσομένοιδιν. dsl πτολίπορϑος Ὀδυσσεὺς. 
CH v. É 

l^ cis ia ste Maie ees allo diea 
uos lpgen κατήριπεν" ἄρτι δὲ πᾶσαν. ^ 
᾿ληϊδίην “Δαναοῖσι $18) ἀϑριν, διδδε᾽ "ἀγιλλεὺς 
μὴν Foires etionó ge beri ME 

474. 4440. 
Tide iro Mer Bo ib τὴν Elder εἰς τὴν 

vexdójue 
| ἄγαλμα διαύφρφέρ.. ἀγφοκέως M. 

Tti. καὶ ofuscozéh ῥφἀχημϑρνόκηρος ἐτίᾳϑφι 
τνῦ wd ̓αἰγιάχοια, teni, γενοτῆρδο, duel ac .. 
«ἔμπης δ᾽ loro 9 δοδον, ἀπήμιονοι jason ῥλαῦσα, 
Εἰδοϑέης Mrqu P κακῆρ δαὺ νῶτα ϑολμασιρννο s^ 

475)... “χὰ 
Tira riter rid ον, Mabel vo 

Háeshu μανομαχάνντας. 

ipii inier ii ῴλθυλ᾽ 



Y n. era. vum, ri 

τὸ Mec Wowne: τοῦ Tres. m€— germ 
Mniiee, . 

᾿Ἐρημόωσας, diebns St Exraqa 
siena ada dle ansias 

ΠΗ 

4 
E Peciha burad iiim τῆς. 

5 "ἢ » dune. E afa 
Ἄἄμπελε, οἱ πιράξωμεν, ὅτον ogrolog Andi 
Bec pn ̓Εϑθιχρῦφοιο βελεμνων Ὁ 

Ep eadp rini E 
mi Mosi Wiloi Wd Moris Prae, 



i2 S κβρυυμήνίμπι - 

er cnediflemn L.] E 

"socio chr, fu Anf pat Vol uiam 
παύτῃ γὰρ οὐ πέφυκα συντρίχει» Boe, 
"ἔρως γὰρ ἄλλην ἀνξαμείβεναι qf 

Σὰ ΡΘΗ ΕΝ ΣΧῸ rayo 

τοῦς ἱἙσπέριός μ᾽ ἀδάμάασιν μοῦ, xal nodi 
2. ὃς μὲν indi, δρλ δὲ δε δὴ xay! 

ὧν ἐξ ἀμφοτέρων" ὃ μὸν Vt; Sud 
, ἵλαος, ὡράων μέτρον ἀπιφιόμενοο, 

«ον ἘΝ D 

εὐ Mes RIOT FAL ASRDE QE. E 
Οὐτιϑανοὶ μερόπων, ti-& pied ῥίξαμεν ἔργον, 

οὔτινφα tic μνήμηκ δηρὸν ἐπερχόμαϑυς ini 
οἱ δ᾽ dyadnl, «ἢν βηδὰς diede a 

ὡς αἰβυς εἶπεν dris τοῦτ' ἀδάμαντι μένεις, 
δόποτε γὰρ ὑζήνωνα, πολιρσφῦχρᾳ βραιλῆα,.. 
prs vf ca xis 

oli ET mugs 'JRNST 
. ποῦ καὶ Muy rt D μουν, ᾿ 

ἑπτὰ μὲν Debs: AVR δὲν ἀφεαδ δ, 
τοὺς δισσὰς ἀμφιέπων ἴσος ἔην δεκάτῳ", . 

Bre niei μετὰ coliipblytBio, μουγάδα δ᾽ di 
DLE INSM 

φῆφοννπὴν ἀζυμώτην 
ἀλλὰ μέλε, fpnoso diti dini dor aia ax 
.— αροβονγάακοριξαἐρρονξνϑάψε IBMUENI ἰοῦ, ox 



IXSEHIAEIETIRA 48 
ἀμφὶ δυωδέκατον' Bi Disigénbh εἴκελοι ἄλλαι; 

xal τριρκφιδειάτῳ φῆφοςδκεκοο wlon cio vs 
Mere riores "ierat: 

ἴσος ἵμεμνειτόπος sut omini eiie 
ὀκτωκαϊδεκάτῳ wgvpuoliap* εἐρέφι Valla . 

εἶχεν Oufbhilag: τέτρο τοῖς ἐρτεήρώτου. οἵ. 
αὐτὰρ ἄναξ λιαναῖο λάχὼν σηβήϊω, πεασοῖϊ, 

καὶ τὴν ἐσσσμένην οϑινοέων παγίδά, 
τριχϑαδίας ἀδόκητα βαλὼν ψηφῖδας ἀπ ἀθμοῦρ"..- 

πύργον. δουρανέου αἰ έμακι φουϑομέκῃ, οἶνον 
δοιὰ καὶ Ἐξ καὶ πίντοικατήγογεν᾽ αὐτέκει- δ᾽ dum 

ἄζυγας εἶχεν ὅλας πρόσϑειμιοψιζομένειρινι, 
᾿χάβλην φούγστο᾽πείκτες,, ἐπεὶ καὶ wolqimoi adsis 

πείνης τὰς ép ὁπάλυξοφίμαξ" ὁ νῶν, 

Coah d mgetag πεσόντα. 
* girls Eod φόϑηον φυρὸν ἤγαγε Περσεύς, 
wn δεσγνόστου τοῦ ϑανάϊου sipfijito 

Vows i Uo a e ses νη 
484. . dcl 444. 

d Ty bur s 
Ἣν» pe didi ona δῶρον. Οὐνααείς, 
πόντον. p 1g γὰρ ἦν 14 μέχᾷ. ΝΗ 

ἀλλ ἐμὸς didis οὗτορ ἔχων ἀνεμώμον $09 
ὄρνεον ἐκπέμπει τῶν ἀνόμων γεμίσας: 

πνιὑματά μοι ond los, νὐὴ teveluav sid 
n ΝΟ 
ei δυναμάι, juego idopivowodnuns. 

"ox 
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^U χὰν Oiuvslsiles ἐρνσρέθειρο Θέτι, . 
νηρίος, ἀϑανέταν, ἰναλίαιο κόρών, "LN 
Tdv 4fió; ἐρνεσίῃ, Hs) γημαμέναν; |. 

- sd» ἁλὸς ἀγλωξαῖν, Garipar Haphp* 05. 
E τὸν δουριμοανῆ, six δ᾽ AMgim 
“Ἑλλάδος ἀσεεροπάν, ἐξέπεκεν. λᾶγάκων!ι 
δῖον ᾿Αχιλλῆα, τοῦ κλέορ. οὐράνιον tco 
τῷ ὑπὸ. Büdde τέκεν παῖδα Ἰνεοπτόλεμον, 
σεερσέπολεκ' Tipi; ῥυσέπολιοι “αναῶν. 6. “. 

᾿ πὲν Θέτιν ἀείδω, χρνσρέϑειρα Oise. 

7.486. HAA4AAAA: - 



ἀχὸ ENLAEIKTIKX, L. 
οὔα δυψοπδηροίῃ οὐδ᾽" ἐν" βέλει, dà? δὴ σόχῳ οι 

snas. 91V προφάσεων oin divopq ddivoiqoj, 

489, c. ELA 7 

Al felgaes δύο ὅμα τεχϑεΐᾳν, καὶ merieibusdee- 11 
᾿οιϑανοῦσι, 

τιρρρίραμοῦ θυγάτηρ; Turn φιλότητι, psyvigu 
oed privi, ϑηλύχόν; Sgen, 

Tlovrájfep. φορίουσα πυρδὲ μὴ τόρϑε; pes 
odiis Brolgtii ναὶ τἀδόνγεα πόλει. 

μόφοταρν ἂρ τὴρ Mid -— 
bh 4i, ha, Miri gis "alis qu 



| Μερολίως φέρεται πϑλλιφ χρόνρὲ!. ἀλλὰ πον 

. μοὶ de Lnd bio ἱφαινομένους ἀφανίζη, 

up AXXa EZMXAANKTCIKA^* 

uisa t jlgbo qo. δαλωιρραγεύοναι oid x 

 dojodini: ὀδέμδοσε, νὸν od wrdtt ῥήλορϊετωρ.. 

Mol ΔΉ ΦΉΣ. 

1o “Ζεδικῶν ibd εἰϑήμδρες, Φπανμρισνα 
δόγματα ταῖς ἱνραῖρ ΜΝ θέμενοι σελίσιν; 

τὰν pisa? ψυχᾶς ἀγαϑδν loy Ri γὰρ RB QR" 
piebyd ob oko ψθσᾶτο: tad es 

σαρκὸς δ' ἀϑυπάϑημᾳ, φίλον πέλοι ἐν δράσιν ἄλλοι» 
᾿ ὍΝ Io. dob ΕΝ ui ois cum 

Ἔρωτα παύει, Jude rhe μὴ, apres: - 
ἐὰν δὲ μηδὲ ταῦτα, τὴν MAR σβέσῃ,. 

"stie ERR RPM, τος 
- 498. . A4HAQN. 

Eh; 

ndésieo θὲ 
γῆ πάντων μήτηρ pqop doen od Mot rhe 

je grt Monnet. 

καὶ μὴ df vüja vet; ῥιφαναμὰς προφέρει. 
ὥιωῆς ἀόριστος ἐν, ἀνϑρώποισε, τελευτή, 

Tert Ten Lii) πρὸς ζόφον dggopdsitm 



o GADRVEHAANKEDEE 40 
crinis iln de ie uim 

sus. TOF arror. Ν 
Οὖκ pa » * igo δύναμίν "na $uay | 

re" dd 
hai ἑγόλανᾷ Manesee ̂ id M es 
καὶ γέγονεν m ole bind reis. 
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πλονὼ κολλιχόρου Bildes bre μαι 
Αὐτέρπη : τραρνκοῦο μόρον e 

Gron" yidie? μελέφοννα" 

urous d Sardis Ερλτῶιβδλδειφκίας » 
sigyiog ὀρχηϑμοῖο Holduyis πάνσοφος à 
[ἁρμονέην πάσῃσι Πολύμνια δῶκεν ἀοιδαῖς n" 
Οὐρανίη πόλον s slow κὰν οὐρα) δὴν χορὸν ἄσερωιν 
κωμικὸν εὗρο Θάλεια βίον κοῦ ζϑεα κιδνά. Ὁ 
Yu iE 

δον αἰς φὰς dede i 

oit m ὁ δονεφφο, NIE igi cire; 
desig 

sx enar nis υλχον we fex » ν᾿ e" PS à 

᾿Κυμικὸν duas di δὲ ψωτῶν C μικὸν dug: vise fr tie | 
vig mtr ens bs 

TijVoi PARE ΠΑ Sia. : 
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Εἰκόνα τῆς σοφίης ποτιδέρκεο Σιωλλιόπης ydg 
εἰκόνα σῇ κριιδίῃ λάμβανε τὴν αρφίην. 

- "2 * 

“Δαφνοκόμοις Φοίβοιο xagd τρὶπόδέσσι πελεύω" 
᾿Κλειῴ, μαγτοσύνης Molan ξαὶ ἵστορίηρ. 

᾿ς “πὶ 

* * “αὶ τ 

Οὔρανίη ψήφοιο ϑεοῤῥήτῳ τινὶ μέτρῳ 
ἀστρῴην ἐδίδαξα παλινδίνητον ἀνάγκην; 

i * oc * x 

Σκῴττεο᾽ χαλκεόφωνον ἐπισπέρχουσαν ἀοιδὴν 
᾿μαιλπομένην, ἐρατῆς ἴστορα staniag. 

* * x : 

Σιγῶ; φϑεγγομένη παλάμης ϑελξίφρονᾷ παλμάν,, 
γεύματι φωνήέυσαν ἀπαγγέλλουσα σιωπὴν. 

. 506: πΔΑΤΩΝΟΣ. 
"Ἐννέα τὰς Molgod φασίν τινες: ὡς ὀλιγώρως. 

.. ἡνίδο καὶ Σαπφὼ «ἀισβόϑεν ἣ δεκάτη, 7 

* 807. ᾿ ΚΑΔΜΜΜΑΧΟΥ, 00 06 
Ἡσιόδου τόδ᾽ ἄεισμα καὶ d τρόπος". οὗ τὸν ἀοιδῶν 
«ἔσχατον, ἀλλ ὄκνέω, μὴ τὸ μελίχφόποιτον 
τῶν ἐπέων δ᾽ Σολτὺς ἀπεμάξάτο, yalofra λαπναὶ ὃς 

"rini, ἰάρήτου σύντονος dune, .: 
Anth. ll, N 
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508. ILAAAAAA, - 
Ὅταν 943g τὶς ἡμέραν ἰδεῖν καλήν, 
συντυγχάνων σοι γίγνεται καλήμερος * 

M τοὐναντίον δὲ καὶ τις εἰ ϑέλοι addio, 
20 μὴ συντυχῴ» aos γίγνεται καχήμερος. 

509. XPHZMOZ. δ 

᾿“Κωλιάδες δὲ γυναῖκες ἐρετμοῖσι qovtovei 

δ10. A4H.40N. 
Τῆμε Κριτωνιανός με, Σόλων ἐτέκνωσεν, ἐκλήϑην 

“Μιλτίνη, πλάσϑην ἀνδρὸς ἐμοῦ παλάμες, 

51i, ἀδῆλον. ΄ 
Χιονέην τρίγαι Παιήων ἐκόλευέ μὲ χρυσῷ 
δαιδάλλειν ἀγανοφροσύνῃ, ἐτέλεσσα δὲ χαίρων, . 
οὕνεκεν ἐξ ἐμέϑεν τόδε oi ϑυμῆρερ Bier. 

» 512. ΧΔΉΔΟΝ: ; 
᾿ εἰς βίβλον. 

Εὐμενέως πρώτοιο δεδιγμένος ὄργια βίβλον. 
φιλοπόνόυ, γραφίδισσι δεδεγμένα βένϑεα μύϑωμ, 
"ορόνον «Αὐσονίοίαιι διδάσκαλη, ἴλωος εἴης. 

τοι 518. K PINATOPOT. 

ρήμασι ἐν nollotor διέπρεπος, ὅσσα. Μένανδρος 
ἔγραφον, ἢ Moveten σὺν μιῇ ἢ Χαρόκων. 
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. 544... 40S 7 
Ἐς γάμον ἔζευξέν με »εοζεύντριο Holds. 

τὸν νυμφῶν ϑαλάμοις αἰὲν ἀειδόμενον, 
εὐξάμενος τάδε μῆνις δ᾽ Κωμικό!".ὦ Ὑμέναιε, 

. ἔρχιο καὶ νύμφῃ καὶ yupiorti φίλοῖ. 

] 515. 4440. 
Τρεῖς εἰσὶν Χάριτες" σὺ δὲ δὴ μέα τοῖς qq) ταύταις 

- guriów, W int ek Xépers Xágena, ΗΝ 

$6. ΚΡΙΝΑΓΌΡΟτΤΙ ^ 
Ἔρδοι τὴν lua9i» e, ὅπου νά) Ux! Ἴλλπιας ἄκρας 

ληϊσταὶ λαυίοις ἀμφίδομοι κεφαλαῖς, 
φωρῆς ἁπτόμννοι, φύλαμας, d ὧδ᾽ ἀλόοναριι, 

ἀρίονται νεφροῖς πῖαρ * ἄπεστι νόσον, - 
ψευδόμενοι ῥινῶν ὀξὺν adv. ὦ. χιλὸν εὑρεῖν 
S00 ᾧρβδορα Αἰγϑων iris, ἀγαθός 

517. «ντιπατρὸν OESSA4ONIKEAZ. 
"θρφέδρ ϑῆψας ἔπειϑε" σὺ δ᾽ "Oppiis, Φοῖβος bita 

vv Φρύγα" σοὶ δ᾽ εἴκεν μελπομένῳ, Τλάφυρι, 
οὔνομα, καὶ τἐχνηὶ καὶ σώματος" οὔ κιν᾿ἀϑήνῃ. 

"depen λωτοὺρ τοῖα μελιζομένην, ji 
οἷα σὺ ποικιλοτερπές * ἀφυπνώσαι aav dxobuy 

" αὐτὰς πασιϑέηρ T'ayoc ἐν ἀγκολίᾳον... 

518. «44K AIÓt MEXZHNIOT. 

Maxivov igjp Zei Ὀλώμανέ, πόντα diim. 
᾿ἀμβατά" χαλκείας kalt nena 
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χϑὼν pis δὴ καὶ ιδντος ὑπὸ ὁκήπτροισι Φιλέππον 
δεδμήται; lori δ᾽ ἃ πρὸς Ὄλυμπον ὅδός.»»- 

7 uu QUU os ate 
.U849: TOT ATTOT.-. d 

“πίομαι, ὦ Anpale, πολὺ nios; ἢ πίε Κϑλλωψ 
νηδὺν ἀνδρομέων πλησάμενος χρεάων" 

πέομαι. ὡς ὄφελόν γε καὶ ἔγκαρον. ἐχθροῦ ἀράξας 
τα βρέγμα Φιμππείης ἐξόπιον κεφαλῆς, ἡ 
ὅςπερ ὁτοιφοίοιο παρὼ ἠφητῆρι, φόνοιο $5. 

γεύσαϊ᾽, ἐν ἀκρήτῳ φάρμακα γενάμενοςς, 

welisa ἢ 620. 4409... n 
Ξπλκαίου adqoc οὗτος, ὃν ἔκτανεν ἦ πλατόφυλλος 

ϑυμμωρὸς μοιχῶν γῆς θυγάτηρ ψάφανος. "͵ 2 

iK24.. AMEZHOTON., . 
εἰς yKertgés παρὰ τῶν Mouaiiv, xcuwrpedeito) 

Οὐκ ἄραι col γε ὀδλίζον ἐπὶ κλέος ὥπασε Μοῖρα 
iind, τῷ πρῶτῳ ρῶς ied τ 

NZosrqoi oii γὰρ, κισσὸν ὀνείμαμεν ἄφϑ ἔτὸν: ἐἶμεγ. 
ἀφ᾿ οὐ σὸν. δὲ σεωτὴφ “τὠκτων' νεῦσεν ἐρεσφάραγος " 
μέλῃ δὲν πάρτεσσιν ἀρίδιμος ἁμερίοισιν, —— 

οὐδὲ κλυτᾶς φάμας ἔσσεαι ἠπεδανά, 
* ^ ἐγερδεῖσα δὲ Σαπαὼ εἴπε τάδε..." 1a σμᾶϑερ ἧς μοι ἐνδηνιον ἦλθεν ὄνειρος: 

"aded 7UC529L- MAESIOTON. 
^i 

à μέγα ἔργον, 'Odvocini vi vb σῶφρον. “" 
Ε ψάρμο, diss Tolg ϑῆνοεν ἴσην Mee, 
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ad μὲ γέρον  αὐξοὶτ᾽ ἐς ἀεὶ viov- ἢ χὰρ Ὁμήρον' 

σεηῥὴν ὑμετέρων δεῖξαι ἀπὸ ovoudrdr; ν 

528. A4HAON. . ὁ 
᾿καλλιόπη πολύμυϑε μελισσοβότον Ἑλικῶνος," 
τίκτε μοι ἄλλον Ὅμηρον, ἐπεὶ μόλεν ἄλλος ᾿Αγυλλεύρ: 

ῃ 

- 824. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ,". 
Ὑβνὸς εἰς Διόνυσον, 

αϊλπυμιν βασιλῆα φιλεύϊόν, εἰραφιώτην, 
ὡαβροκόμην, ἀγροῖκον, ἀοίδιμον, ἀγλαύμοφφο», * 
Βοιωτόν, βρόμιον, βακχεύτορα, βοτρυοχαίτην, 
Τηϑόσυνον, yovtévta, γιγαντολέτην, γελόωντα, — « 
“Διογενῆ, δίγονον, διϑυραμβογενῆ, Διόνυσον, 
Εὔϊον, εὐχαίτην, εὐάμπελον; ἐγρεσίκωμον, 
“Ζηλαῖον, ζάχολον, ζηλήμονα, ζηλοδοτῆρα, 
"επιον, ἡδυπότην, ἡδύϑροον, ἠπεροπῆα. 
᾿Θυφσοφόρον», ϑρήϊκα, ϑιασώτην, ϑυμολέοντα," ^^ 
Ἰνδολέτην, ἡμερτόν, ἐοπλόκον, Ἰραφιώτην;- * 
“Κωμασιήν, κερᾶδν, νισσοστέφανον; κελαδεινόν, — 
«“υδόν, ληναῖον, λαϑικηϑέα, λυσίμέριμνον, 
“Μύστην, μαινόλιον, μεϑυδῴτην, μυριόμόρῷον», 
ἸΝυχτέλιρν, νάμιον, γεβρώδεμ, »εβριδόπεπλον, 

᾿ υστοβόλον, ξυνόν, ξενυδώτην, ξανϑοκάρηνον, - ̂ 
ὀργίλον, ὀβριμόθυμον, ὀρέσκιον, οὐρεσιφοίτην» 
“Πουλυπόνηκ,πλαγκτῆρω, πολυστέφανον,πολύκωμον, 
Ῥηξίνοον, ῥαδινόν, ῥιπνώδεα, ῥηνοφορῆα,. .. “- 

Σκιρνητήν; ᾿Σάτφρον, σιμεληγενέτην, Σηεμελῆα, 
Τιρπνόν, ταυρωπόν, τυῤῥην λέτην, δαχύμηνιν, it 



ἠδ IX AZIARIKTIKAS 
᾿Ῥανοφόβην; ὑχρόν, ὑμενήζον, ὁλήεννα, 
Φηρομανῆ, φρικτόν, φμλομειδέᾳ, φοιταλιῴτην, 
Χρυσόκερων, χαρίωτα, χαλίφρονα, χρυσεομίτρην, 

- Ἰϑυχυπλάνην, ψεύστην, ψοφομήδεα, ψυχσδαϊκτὴν, 
"iios, ὠμηστὴν, ὠρείεροφον, ὠφεσίλοιτιον. - 
-δείλπωμεν βασιλῆα φιλεύϊον, εἰραφνώκην. 

525. A4EZHOTON;  . 
"Tyros εἰς ᾿ἐπάλανα. 

᾿ γμνόμριεν παιᾶνα μέγαν ϑεὸν ᾿φπόλλωκα, 
Ἄμβραταν, ἀγλούμορφεν, ἀκερσεκόμην, ἁἀβροχαίτην, 
Βριϑύγρον, βασιλῆα, βιλεααιμωρῆ, βιοδώτην, ᾿Τηϑήαννον, γελόωνεα, γιγαντολέτην, γλυχύϑυμον, 
“4ιογενῆ, Αὐῤπαιδα, δρακονεολέτη», δαφνορηθῆ, 
Εὔλαλον, εὐφυβέην, ἑκατηβόλαν, ἐληϊφοδώτην, 
“Ζωυγόνον, ζάϑεον, ζηνόφρονα, ζηνοδοτῆρα, ^ Ἵπιον, Yi, ἡδύφρονα, ἠπιόχειρα; . 
Θηροφόναν, ϑαλερόν, ϑελξίφρονα, ϑελγεαίβυϑῳν, 

- Ἰκφέτην, ἱμερχόν, λήϊον, ἱππακορυστή, “ὁ 
Κοσμοπλόκον, Κλάριον, κρατερόφροοα, ψαρπογᾷ: 

«Τητοχινῆ, λαρὸν, λυφογηϑέα, λαμποτόωγτα, 
“Μυστιπόλων, pdtre, μεγαλήτορα, μνριόμορφον, 
Νευροχαρῆ, νοερόν, νηπενϑέα, γηφωμῆαι, 
Ξυνηχαρῇ, ξυχόν, ξυχόφρονα, ξυνοδοτῆφα, "OMtior, ὀλβιοιργῴν, ᾿Ολῴμπιον, οὐρεφιραίκην, 
“Πρηῦν, πανδερκῆ, παναπήμονα, πλαντοδοτῆρα, . 

τ᾿ Ῥυσίσζοηον, ξαδύχρονν, ῥηξήνορα, ψηδοκέλενϑου, - 
“Σιγαλόενεα, φοφόν, δελαηγεπέτῃν, aeviüsgo,. ᾿ 
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“Τερψίχορον, Τιτᾶνα, τελέστορα, τιμήεντα; 
τΤμναγόρην, ὕπατον, ὑψαύχενα, ὑετόεντα, . 
Φοῖβον, φοιβάζοντα, φιλοστέφανον, φρενογηϑῆ, 

-Χρησμαχόρην, χρύσειον, χρυσόχροα, χρυσοβίλεμνον, 
χαρῆ, ψάλτην, ψευσίστυγα, ψυχοδοτῆρα, 

 Ὠκυπον, éxvexij, ὠκύσκαπρν, ὡρισιδώτη». 

“τμνέωμιν Παιᾶνα μέγαν ϑεὸν ᾿ἀπόλλωνα. 

526. ΔΑΦΕΙΟΥ͂ MITTAHNAIOF. 
Kia, ϑεός, μεγάλοιο πίλας ἀνμῆτας ᾿Ολύμπου, 

φρούρει, Ζεῦ, ζαϑέαν αἰϑέρος ἀκρόπολιν, 
ἤδη γὰρ καὶ πόντος ὑπέζουκται δορὶ Ῥώμης, c 

καὶ χϑών- οὐρανίη δ᾽ οἶμος τ ἔστ᾽ ἄβατος, 

527, ΧΡΗ͂ΣΜΟΣ. 

TAA λέων Glosa. παϑὼν τετληότι ϑυμφ. 
οὐδεὶς ἀνθρώσιων ἀδικῶν τίσιν oix ἀποτίσεις 

628. 71444445, 

δον 07 ae τὸν iov Ὁ 
zyreviorl γε γογαῦτες ᾿Ολύμπρα δώματ' oras, MEE 
ἐνθάδε ναιετάουσιν ἀπήμονες" οὐδὲ γὰρ αὐτοὺς i 
χώνη φύλλων ἄγουσα φερέσβιον ἐν πυρὶ Oou. - 

429. -A4HAON. on j 
ἃς κλιενάφιον πόρνης ἀπὸ dégvnez. ᾿ 

«“ἐκερον ávàg φεύχονσα, λέκτρον πολλοῖσιν dt 
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D 530. A44HAO0N. 
εἰς ἄρχόνεα ἀνάξιον. 

E Ιϑέλουδα Τύχη σε προήγαγέν- dE ἴκα δείξῃ," 
ΤΟ ὥς ὅτι μέρες σοῦ παῦτα ποιεῖν δύνατο ὁ. 

- 84.» ΑΔΉΛΟΝ. 
el εἰς ᾿Ισαύφους. 

«αὔραις Tos ϑίανσιν, ὅϑεν λάχον οὔνομα τοῦτο. i : 
un 532. AJHAON. 

u εἰς κολόκυνϑον. 

^ αἰπέ μι μοὶ, ὦ πολόκυντε, τίνος χάριν εἰρίτε καὶ νῦν 
οὗ σικύων ἐφᾶνη διερὸν γένος, οὐ χολοκύντων; 

Ὃ κολόκυνϑος ἡρὸς ταῦτα. 

Ζηνὸς ἐπομβρήσαντος ἐπεκλύσϑησαν ἄρουραι, 
ἡμετέρην δ᾽ ἀέκουσαν ἔτι πρὑπτουσι γενόθληρι. -- 

ΟΝ 538. A44HAON. 
εἰς τὸν ἀπὸ πόντου Waveekinevor θηφιομώχον. 

Kovió» ἀνὴρ κατέπηξε, δέμας δ᾽ εἰς ἤέρα ῥίψας 
ἐδνώϑη προκάφηνος, ἀνεγρομένου δ᾽ ὑπένεφϑεν' 
ϑηρὸς ὑπερκατέβαινεν ἐὐστρέπτοια; πόδεσσιν" v. 
«ὐδὲ λάβεν: λαοὶ δὲ uy ἴαχον" ἔχφυγε δ᾽ rige * 

534. - A41 AON. 
^ chere. ei 

dri ἱδρώουσα προάγγελόρ' duty χνδοιβοῦο, (wo, 
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738) 244p. 
ἀκιόσῷ μὲν idum ̓ἀγάλλεται; αἰψίδι- 

LLL είνοις, ἢ δὲ πίδλις γαέτι 

7538. " 4440. 

co 07775 de Ἀλφειόν. δ᾽ 
"Apo ἐν minim δὲ ou ἔπλεεν i bn, 

"inst με  ϑρυλλήσαντις ἐμὴν ἀπρταβσατ' δοίδεν; . 
Vemsis, imp ἐδάη, καὶ ἀοιδὸς φεέδειν.... 
ἣν δέ τις ἱππεύειν δεδαὼς ἐθέλῃσεν ἀείδει 
ἀμφοτέρων ἥμαρτε, καὶ ἱπιποσύνῃς' Καὶ ἀοιδῇ 

488. «ΑΔΗΔΟΝ. ss 
2001 ἤχρὲ χὰ κὃ γράμμωτα," 7 

"afr δ᾽ ὁ iot ̓ϑηροζυγοχαμμομέτῳπος 

539.- 4440, b 
ὅμοιον. 

Aatgls δ ἐν ngos Κύγλωψ φϑογγάξητο μύρμηξ. 

- δ10. A44HAON. - 

Mj ταχὺς Ἡρακλείτοὐ ἐὐλτμφαλὸν ἐἰλτογβέβλσν ἢ : 
τοὐφεσίσν" μάλα Toi! δὺςβατος! droit. . 

Bgdiesy καὶ σκότος ἐστὶν ἀλάμπετον- ἣν Oi ov μύστης 

v Αναν; ie lop ior 
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- 5534. ANTIIATPOT. 
Θεϊογέχῃς "Hilos τὰ τεγνήεχτα. πὐπελλα 

πέμπμ- χωφοῦμεν δ᾽ φὐρανὸν ἀμφότερα; 
δοιὰ γὰρ dx σφαίρης τετμήμεϑα" καὶ τὸ μὲν ἡμῶν 

τοὺς νοτίους͵ τὸ δ᾽, ἔχει πείξεα τὰν Bogég. 
ἀλλὰ σὺ μηκέτ᾽ "Agytoy ἐπίβλοπε" Quad γὰρ ἀμφοῖν 

^ μέτρα πιὼν, ἄϑρει πάντα τὰ φμινόμενα,. 

542. KPINATOPOT. — 
Θάρσει καὶ τέτταρσι διαπλασϑέντώ πιρόρώποις 

.. Θισσαλίης εὔϊππος d ταυρελάτης χορὸς ἀνδρῶν, 
χερσὶν ἀτουχήτοις ϑηφσὶν ὁπλεζόμενος, 

πεγτροτυπεῖς πώλοις ζαῦξο σκιρεήματι ταύρων, 
᾿ἀμφιβαθιβη σπεύδων πιόγμα μοεὠπίδεον.. 

ἀκρότατον δ᾽ ἐς γῆν κλίνας ἅμα κεὔροπον ἅμμα 
ϑηρὸς τὴν τόδδην Reni Bee. 

- 544. ̂ Mda AIOT. 
7 Ἰνδὴν βηρυλλόν μὲ τρύφων ἀνέπεισε Γαλήνην 

εἶναι, καὶ μαλαχυῖς χερσὺ. ἀνῆκε κόμας" 
iride κρὸ χείλη, κοταρὴν πλείοντα: ϑάλαφφαν, ς - 

ναὶ μαστούς, τοῖσιν ϑέλχῳ ἀνηνεμίην. 
τὰν δ᾽ ἐμοὶ ἡ φθονερ νεύσῃ λίϑας, ὡς ἐκ ἐμ 

pens, qnis xpi τήχα κηγομέκῃν,͵ 



. IX. EHIABIKTIKAS 203 

545." -EPINATQPOR ttal 
Καλλιμάχου τὸ τορευκὸν ἔπος τόδε, δὲ χὰ ἐπ᾽ 

αὐτῷ. 
. ὡνὴρ τοὺς Μουσέων πάντας ἔσεισε κάλως. 

Gaiden δ᾽ 'Ἑκάλης τε φιλοξεένοιο 'καλιήν, " . 
, καὶ Θησεῖ Μαραϑὼν oU; ἐπέϑηκε πόνους, 

τοῦ qo) καὶ νεαρὸν χειρῶν αϑένος εἴη ἀρέσϑαι, 
Ἵαάρκελλε, κλεινοῦ τ᾽ αἶνον ἴσον βιότου. 

" $46. ΑΝΤΙΦΙΔΟΥ͂. 
Kj» πρύμνῃ λαχέτω με ποτὲ στιβάς, αἵ ϑ᾽ ὑπὲρ 

αὐτῆς 
ἠχεῦσαι ψακάδων τύμματε διφϑερόδες, 

xas πῦρ ἐκ μυλάκων βεβιημένον, ἥ τ ἐπὶ τούτων 
τχύτρη, καὶ χενεὸς πομφολύγων ϑόρυβος, 

καὶ κα (vmi? ἐρίδοιμι διήκονον, ἠδὲ πράπιζα 
ἔστω μοι, πρώτη. νης ὕπερϑε aatis - 

δός, χάβε, καὶ ψιϑύφισμα τὸ λαυτικόν: νὰ rim τίς 
πρώην τοιαύτη τὸν φιλόκοινον ἐμέ! 

547. A4HAON. 
τὰ εἴκοσι τίσσαρα στοιχεῖα! 

τρικὺν δ᾽ ὑπερβὰς φραγιὸν ἐξήνϑιδε xy. 

548. ΒΙΑΝΌΡΟΣ, - . 
Kofigor ἀποπλανίην ἐπιμάζιον Ἑρμώνακτα," 6ΟῸῈ ^ 

φεῦ, βρέφος ὡς ἀδίκῳ ἄλετε βουγενέες. 
ἠχπούφσεν ὅ δειλὸς ἐς ὑμέας οἷα μεβίσαας 

ἐλϑῴν" αἱ δ᾽ ἔγοων ἦτε χερειάτεραι, 
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ἀντὶ δὲ οἱ ϑοίνης ἐνεμάξατε φοίδια κέντρα, 
-^ .dimiliat, γλυλερῆς ἀντίπαλδι χάριτος. ^ 

M t 
.io 549. ANTIGIAOT: . 

᾿Κρηναῖαι λιβόδες, τὶ πεφεύγατε, ποῦ τόσον ὕδωρ; 
ris φλὸξ ἀενάους ἔσβεσεν ἠελίου; - 

δάκρυσιν ᾿ἀγρικόλαο τετρύμεϑα" πᾶν δ᾽ ὅσον ἡμῖν 
ἦν ποτὸν ἡ κείνου δυψὲς ἔχει σποδιὴ. 

: 560: ΑΝΤΙΠΑΥΡΟΥ. 
^ Ἀλειγὴν pix ἀπόφημε: «i γὰρ πρρπάροιϑεν ἔϑηναν | 

ΠΟ μλήξεσϑαι πτηνοὶ, Τῆνε, ᾿Βορηϊάδαι. 
- ἀλλὰ καὶ ̓ Ορτυγίην εἶχε κλέος, οὔνομα δ᾽ αὐτῆς 

ς, ἤρχετο “Ῥιπαίων gig Ὑπερβορέων: “ 
γῦν δὲ σὺ μὲν ζώεις, ἡ δ᾽ οὐκέτι" τίς κεν iles 

- ὄψεσϑαι φήνον Δῆλον ἐρημοτέρην; - 

τος o 551. ΑΝΤΙΦΙΔΆΟΥ. 
δὲ κυλγάδων δυστῆνον. ἐρωδιὸν ἔγϑρα xoldtu- 

τεῦ χάριν ὁ προδύτης ὄρνις ἀεὶ λέγεται, ΄ 
Φοῖβος ἐρεῖ" τεναψῖτιν, δε εἰς ἅλα κῶλον ἐλαφρὸν 

^ στήσας, ψαμμίτην δόρπον ἐϑημολόγει, 
δυρμενέες τότ᾽ ἔβησαν ἐπὶ πτόλιν ἀντιπέφηϑεν; 

᾿ pl διδασκόμενοι πεζοβατεῖν πέλαγορ. 
βάλλετε δὴ κακὸν ὄρνιν, ἐπεὶ βαρὺν ἤρατο μισϑὸν 

ἐκ δηΐων, κόχλους καὶ βρύον, ὁ προδότης. 

555: ΑΝΥΙΠΆΤΡΟΤ: 
Kol Μακεδὼν ὃ οἴδηρὸς ἐν ἄορι, καὶ τὰ πρὸς ἀλκὴν 

τῆς ἀπ᾽ ᾿αμξάνδρου χειρὸς ἐπιστάμενος," 
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JIskauv, σὴν ποϑέων ἱκόμην χέρα" τοῦτο δὲ φωνῶ" Ὁ 

Xo ϑεξιπερὴν" gor Sgeiouirer i65 

^ t 553. 4440. B 

«Αευκάδος ἀντὶ pe Καῖσαρ, 1 ᾿ἐμβρανέης ἐριβώλουν. 
Θυῤῥείου τε πέλειν, ἀντί τ λἀνακτορίσυ, 

agree Mugdyov τε, καὶ ὁππόσα ῥαίσατο sini 

- ow! ἐπιϑρῴσκων δουρομανὸς πόλεμος, : 
εἴσατο Νικόπολιν, sls πόλιν - ἀντὶ δὲ νίκης . 

, Φοῖβος ἄναξ ταύτην ϑάανυτάν ̓μλτιάδος. ^ 5 
FM 

554," APPENTAPIOT. H 

«᾿άϑριος Ἡράκλεια καλῶν ὑπὸ χείλεσιν ἕλκεις 
κεῖνος πάλαι κατὰ aoi τοῦτ᾽ ἐβύησε πόλις. 

πῶς ἔρλης αἶσχος ditas κακόν; ἦ σε βιαίως ἡ 
εἱλκυσέ uc ̓ ϑαερῷα δραξάμενος πλοκάμωνς 

ἢ σοὶ ποὕκομα τερπνὸν ἀφ᾽ Ηρᾳχλῆος. ἐχούσῃ, Ve 
μάχλε, φιλεῖν ἤβηχ κέκριται moi; E 

, 555. KPINAFÓPOT ἡ vu 

Νῆσον, τὴν εἰ χ᾽ οἵ με περιγράψαντες 3 ἔχουσιν 
«ος͵ μετρῆσαι, Bach, ἑπτὰ μόνον. σφαδίους, 
Tung καὶ τίκτουσιν ἐπ᾽ αὔλακι πῖαρ ἀροὐφης 

ὄψει, nil παντὸς κάφπιβον ἀκφοδρύου, 
καὶ πολλοῖς. εὔωγρον ἐπὶ ἐχϑύσε, καὶ ὑπὸ μαίρῃ 

οὐώνεμοη; λιμένων τ' ἥπιον ἀτρεμέῃ, - 
ἀγχόθι. κορκύφης Φαιηκίδος. ἀλλὰ γελᾶσϑαν 

* τῶι ἐπεμρίσϑην; τοῦτ᾿. ἐδέμην ὄνομα, 
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] $56. ZfiNA. i 

Νύμφαι ἐποχϑίϑιαι, ἹΝηφηΐδες, εἴδετε Δάφνιν:. 
.. χϑιζόν, ἐπαχνιδίαν ὡς ἀπέλουσε κόνιν, 

ὑμετέραις λιβάδεσσιν δὲ ἔνϑορε σειριόκαυσος, 
νον, ἠρέμα φοινιχϑεὶς μᾶλα παρηϊάδων. 
εἴπατὶ μοι, καλός ἦν; ἢ ἐγὼ τράγος οὐκ ἄρα κνώμαν 

μοῦνον * ἐγνώϑην, did! ἔτι καὶ κραδίαν; 

- 657. ΑΝΤΊΠΑΤΡΟΤ. 
Ὁ σταδιεὺς "ἀρίης à Μμιγεμλέος οὐ κατελέγχει, 

“Περσέα; σὸν κτίστην; Ταρσὲ Κίλισσα. πόλ;- 
τοῖοι γὰρ παιδὸς πτηνοὶ πόδες" οὐδ᾽ ἂν ἐκείνῳ 

οὐδ᾽ αὐτὸς Περσεὺς νῶτον ἔδειξε ϑέων. Ὁ 
ἢ γὰρ ἐφ᾽ ὑσπλήγων, ἢ τέρματος εἶδ τὴ Peer 

ἠίϑεον, μέσσῳ δ᾽ οὗ ποῦ δὶ στὰδίᾳ. - 

: δδ8: ἘΡΥΆΤΟΥ͂Σ 
7 0 τράγος ὃ κλήδωνος ὅλαν διὰ πάννύχον ὄγρναν 
. alyac ἀκοιμάτουξ ϑῆκε φριμασσόμενος — 
ὀδμὰ ydg μιν ἔτυψε λύκου χιμαροσφακτῆρος 

τηλόϑι πετραίαν αὖλιν dyegyouivov: — - 
, niega κύνες κοίτας ἀνεγέρμονες ἑπτοίεισαν. 

^oc ϑῆρα μέγαν: τραγένας δ᾽ ὕπρος ἔρϑσε πόρας. 

. 559. KPINÁATOPOR. 
“πλοῦς μοὶ ἐπὶ "Irnlény ἐντύνεται, ἐς γὰρ ἑταίρους: 

στέλλομαι, ὧν ἤδη δηρὸν ἄπειμι γφύνον; 
διφέω δ᾽ ἡγητῆρα nepiniooy, δὺ μ᾽ ἐπὶ. vidove 

,, ἀπνκλάδας, ἀρχαίην εἰ dies ἐπὶ Σχερίην. 
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σὺν τὶ μον dI, Mincir, λάβευ φίλος, ἴστορα 
- ad n doy 

᾿γϑήψαρ, ΕΝ γεωγραφίης. 

εἰδθύ,, TQT APTOT. 

Ῥιγὴλὴ πασῶν ioni χϑονός, εἴτο σε πόντ᾽υ; 
εἴτ ἀνέμων αἴρει ῥεῦμα τινοσσόμενον,. 

οἰκία μοι ῥῥευ νεοτευχέα" δεῖμα γὰρ οὔπω 
ἄλλο τόσον γαρθνοἶδ᾽ ἐλελιζομένης. 

564. dR4MinOT. i 
τίς e smíyoc:Bucfonpoc, ἀνήλιος, ἐξέθρεψεν - 

Βοῤφῥαῖίου Σανϑίης, ἄμπελον ἀγριάδα, 
ἢ Κιλτῶν νιφοβλῆτες ἀεὶ κρυμώδεες Ἄλπεις, ν' 

τῆς τὸ σιδηροτόκου βῶλος ᾿βηριάδος; 
ἢ τοὺς ὀμφανόρᾶλας ἐγείναο, tois. ἀπόπάντους. -" 

- Bégosne, τὲ στυφελὴν ἐξέχεον σταγόνα. 
δίζημαι, ἄνκόεργε, τοὰρ χέρας, ὡς ἀπὸ ῥίζης. 

χλήματος ὠμοτόχου βλαστὸν ὅλον ϑερίσῃς.. 

'862. ΚΡΙΝΑΡΌΡΟΥ: ̂  
ψιπτακὸς ὁ βροτόγηρνς, ἀφεὶς λυχοτευχέα "n" 

ἤλνϑεν ἐς δρυμοὺς ἀνθοφυεῖ πτέρυγι. 
αἰεὶ δ᾽ μεμελυτᾶν. ἀσπεάσμαδε Καίσαρα κλεινόν, 

δόδ᾽ ἀν ὄρῃ λήθην ἤλαγεν οὐνόματος." 
ἴδραμε διυὠκοδίϑακτος ἅπας οἷωνός; lolium - 

ks φϑῆναι δύναται Daluor κατ ἀσάπειν. 
rg Pies inre * sl δὲ δέ, Koliaog, 

viv ἀνόλενστος ἅπας ὄρτη ἀνακρώνταιο 
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apri sw B68., AABXENIAAA: 
τὸν — “πημόχριτον ἢ ἥν που dgebopo, 

ὥνϑρωκπ᾽, ἄγγειλον τοῦτο τὸ κοῦφον ἔπας, 
ὡς ἡ λευχοόπωρος ἐγὼ καὶ ἐφώριος ἤδη - 

κείνῳ συκοφὀῤῥῥ Ἰ τὰς ; ἀπύρους ἀχόλους" 
σπευσάτῳ, οὐκ ὀχυρὴν ydo ἐγὼ στάσιν, εἴπερ ὀπώφην 

ἀχφάντον "win δχάψαι ἐπ ἀκρέμονος ;. 

t ^ δρᾷ, NTKION S . 

yo iptgo9 odis. ἔαρ. ψφαίκουσα, μέλισσα 

ξουϑά, LA ᾧραζοις dou -ψαιψομέγα,, 
χῶρον ἐφ᾽ ἡδήπναον πωτωμένα; ἔργα πέϑεσσο, 

ὄφρα τεὴς πλήϑῃ κηροπαγὴρ ϑάλαμος. 

. 564. Kd A4IMAXÜT. 
*]19« Θεαίτητος xaDagiy ὅδόν" εἰ δ' ἐπὶ πισσὸν 

τὸν τεὸν οὐχ' ἃὕτη, Βάχχε, κέλευϑος ἄγει, - 

ἄλλων. μὲν κήρυκες ἐπὶ βραχὺ» οὔνομει καιρὸν 
φϑίγξονται, ψείγον, δ᾽ "EMas, del σοφίαν. 

t .. 866. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

“Μικρὴ τις, Διόνυσε, καλὰ πρήσσονει. ποιητῇ 
ῥῆσιν" 6 μὲν vind φησὶ τὸ μακρότατον. 

7d δὲ σὺ μὴ πρεύαῃς ἔνδέξιοὶ, Ax a lenta, 
τπῶρ: ἔβαλες; φηρί, σκληφὰ τὰ γεγνόμεξα. 

πξιμφμηφίξαντι τὰ μῆνδικα. πρῖπο χένοιξο, ᾿ς 

τούπος" ἐμοὶ δ᾽, ὄναξ, ὁ βραμνσυλλαβίη. 
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567. -NTIITATPO?. 

Ἢ καὶ E? ἐκ βρέφεος κοιμωμένη ᾿Αντιαδημὶς - 
πορφυρέων, Παφίης νοσοίς, ἐπὶ κροκύδων, 

3j τακεραῖς λεύσσουσα κόραις μαλακώτεραν δκνον, * 
Αὐσιδος ἁλκυών, τερπνὸν ἄϑυρμε »μέϑὴς, 

ὑδατίνους φορέουσα βψαχίονα, ἢ μόνη ὀστοῦν — 7. 
οὐ λάχεν, (ἦν yd ὕλη τοὺν ταλάροισι γάλα, 

"Folio ἤμειψεν, ἵνα πτολέμοιο καὶ αἰχμῆς ᾿ 
ἀμπαύσῃ Ῥώμην μαλϑακίνῃ χάριτι: ^ 

568. ΖΦΊΟΣΧΟΡΙΔΟΥ͂. 
Ay ᾿ἀρισταγόρεω καὶ πιήματα μυρίος ἀρϑείς, 

Nes, μετὶ εἰκαίης ἐξεφόρησας ὁδοῦ, ^ 
αὐτὸς δ᾽ οἰκείης ὃ γέρων ἐπενήξατο βώλου 

γανηγός, πάσης ἐλπίδος ὀλλυμύνης, 
γείτονος ἡμίϑραυύτον ἐπ᾽ αὕλιον, ὦ πολύς, εἴπας, 

Bj oc ἐμός, πολιῆς τ᾽ ἔργα περισσὰ χερός, 
ὕδωρ sivi ἐγένεσθε" τὸ δὲ γλυκὺ tolto γεωργδὰᾳ 

κῦμ. ἐπὶ ᾿αρισταγόρην ἔδραμε" πιάρότατον. 

: 5695. EMIEA4OKAEOTZ. 
"His γάρ ποτ᾽ ἐγὼ γενόμην κοῦρός τε κόρη 15, . 
Oépros 7, οἰωνός" τε καὶ ἐξ ἁλὸς ἔμπυρος ἰχϑύς. 

* . * € B 

ὦ φίλοι, οἵ μέγα ἄστυ κατὰ ξανϑοῦ "Mxgdyavrog. 
γαϊετ ἀν ἄκρα πόλιος, ἀγαθῶν μελεδήμονες ἔργων, 

- χαίρνε" ἐγὼ δ᾽ ὕμμιν ϑιὸς ἄμβροτος, οὐκέτι ϑνητὸς 
πωλεῦμαι μετὰ πᾶσι τετιμένος, ὥςπερ ἔοικεν, 
ταινέαις τε περίστεπτος δτέφεσίν τε ϑαλεῖοις, ὁ 
Anh. 1. . 9, * 
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$70. ΦΙΔΟΔΉΜΟΣ. 
᾿Ζανϑώ, κηρόπλαστε, μυρόχροε, μουσοπρόσωπε, 

εὔλαλε, διπτερύγων καλὸν ἄγαλμα πόϑων, 
εψῆλάν μοι χεραὶ δροσιναῖς μύρον" ἐν μονοχλίνῳ 

Ad με λιϑοδμήτῳ δὴ ποτε πετριδίῳ 
siu» ἀϑανάτως πουλὺν / χρόνον" δε πάλι μοι, 

᾿ανϑάριον, val, ναί, τὸ yis τοῦτο μέλος, 
οὖκ diss, ὥνϑρωφβ, d τοκογλέφος, ἐν μονοκλένῳ 

"bii vi * βίου ἀεί, δύρμορε, πετριδίῳ. 

$71. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 
. ΣΟ νυ εἷς tole dria λυρεκσύ. 
"Bxioyiy ἐκ Θηβῶν μέγα Πίνδαρος" ἔπνει τερανα 

ἡδυμελιφϑόγγόν μοῦσα “Σιμωνίδεω. 
λάμπει Στησίχορός τε καὶ Ἴβυνος, ἦν γλυκὺς ᾿4λ- 

χμάν- 
m" δ᾽. ἀπὸ στόμάτων φϑέγξατρ. Βφπχιλίδης. 

πυϑὼ ᾿Ανανφείοντι συνέσπετο" ποικίλα δ᾽ ad 
«δα καῖορ δ κύκρῳ γαῤσβιος. Mili, -ος 

ἀνδρῶν δ᾽ οὐκ ἐνάτη Zanqi πέλεν, dA ἐρατειναῖς 
A Μρύφαιο δεκάτῃ Meuga κατογράφειται. 

5.4672. AOTKIAAIOT, 
"Μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεϑ' d 
uox nont. ος 

. ἔγραφε ποιμαίνων, ὡς λόγος, “Ἡσίοδος. 
ὑλεῆνιν desde ὃ εὐ καὶ, ,“(ν ὀρᾷ μοι ἴννεπα 

AMobow* C 
εἶπεν fO aid πη grópar o. 

" 
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κἀμὲ δὲ δεῖ γράψαι τι πρφοίμιον, ἀλλὰ τί yoéapo, 

δεύτερην ἐκδιδόναι βιβλίον ἀρζόμενος; 60 
αοῦσαι ᾿Τλυμπιάδες, κοῦρε. Διός, οὐκ ἂν ἐσώϑην, 

εἶ μή μοι “Καῖσαρ χαλκὸν ἔ 

.573. AMMIANOÀ OT. 
Mi οὖ f ἐπὶ ἀλλοτρίης, ὥνϑφωφὶ, iore gaming, , 

ψωμὸν ὀνείδειον γαστρὶ χαριζόμενος, 
ἄλλοτε μὲν xlalorit καὶ ἐστυγνωμένῳ ὄμμα 

συγκλαίῳν, xatd. σὺν χέλόωντι γελῶν, 
οὔτε οὗ γε κλαυθμοῦ xsyonuivos, οὔτε γέλωτος," 

καὶ κλαιωμιλῴῃ, αὶ, γελοωμιλέῃ, «" 

674. AdESIOTON. 
Ἡμάξευσα καὶ αὐτὸς ὁ τριεδύστηνος 'άναξ, 

τοῦτον δύρζινον κοῦ βίοτον βίοτον. 
οὗ μὴν πολλὰν ἐπὶ χρόνον iau: λὰξ δὲ πατήσας. 

λυσσώδη ζωήν fior εἰς ideo. . 

575) -Φταὶ nr, ^ 
di t ἢ τάγα γυκτὸξ' 

ἠΐλιος φαιδρὴν ὄψιν ἀπιργιἠσεται," - t 
καὶ γιυκὺ vüpo. ϑάλασσα βῳτοῖς ἀρυτήσιμον ἥξει, 

καὶ. νόκυς εἰς ζωῶν κῶρον ἀναδράμεται, - 
ἢ ποτὲ Muiarídqo Bu vxisis οὔνοβ᾽ "Quigou 

^ λήϑῃ χῃρφέων ἀρπάσεται ἀνλέδωνς, 

-- 526, NIK. APXÓT, 
ἐπαρϑένε Τριτογένεια, [4 τὴν Kies ἄρτε με λυπεῖς, 

τούμδν δ' ἀρπαλέῳ δῶρον ἢ fei ulnis ᾿ 
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μέμνησαι τὸ πάροιθεν ἐν Ἰϑαίδις σκοπελοίσιν 
ὡς Πάρις οὐ σὲ καλὴν, GE ἔμ᾽ ἐδογμάτισεν. 

σὸν δύφυ καὶ σάκος ἐστίν" ἐμὸν δὲ τὸ μῆλον Undogei- 
τ ἀρκεῖ τῷ μήλῳ κεῖνος ὁ πγὶν πόλεμος. 

577. ΠΤΟΔΕΜΑΙΟΥ. 
οἵδ᾽ ὅτι ϑνατὸς ἐγὼκαὶ ἐφάμερος- 1I ὅταν ἄστρων 

μαστεὐὼ πυκινὰς ἀμφιδρόμους ἕλικας, 
οὐκέτ᾽ ἐπωψαύω γαίης ποσίν, ἀλλὰ παρ' αὐτῷ ὦ 

Ζανὶ ϑεοτροφίης πίμπλαμαι ἀμβροσίης. 

578. ΜΕΌΝΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΌΤ. 
εἰς τὰ χρονικὰ ἀἀκρλλωνίοι,, 

Ὧν ἥδε βίβλος ἔνδον ὠδίνω, [n 
fia? ig χαρακτὴρ xal περιυκελὴς ἄγαν, 
δεῖτα χολυμβητοῦ δὲ: πάντως Δημου. d 
4L δ' αὖ κυβιστήσει τις εἰς ἐμοὺρ μυχοῦς, 
καὶ πᾶν μεταϊλεύσειεν ἀκριβῶς βάϑας, 
γεωμειρῶν τὰ πρῶτα λήψεται yiqu 
σοφὸς δ᾽ ἀναμφίλεκτος εἷς ἀριϑήρεται. 
τούτων δὲ μάρτυς ἐχγνητὴς τε Πλάτων. 

ι 

579. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Σχῆμα παλαιοτάτων ἀνδρῶν κηφύκιον ᾿ἄϑρει, 
Θρινακίης οἰκιστὴὰ Kogirdu, 9 ὃς ποὺ Duro ^ 
ἀμφιβόητα ῥέεθρα Σύρηκοσίης ᾿ριϑοῦνης:" 

580. A4HAON ὦ - 
Εἰς τοὺς 'Ῥνωπίων μῆνας. " 

Mi» Ὑπάτων πῆι ὁ ὁ δὲ ϑεδεερὸς ἀὔχακα τέμνει 
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5 τρίτος digárlgy γενεὴν ἐπὶ palos. ἐγείρφε. 
πέραπος ἀγγέλλει ξρδοδἀκτυλακ εἴαρος ὥρην, 

3 ῥόδων γενέτης. καὶ ἐγὼ Ἀρίνα λευκὰ κομίζων. 
οὗτος ἀμαλλοδέτης. 1d δὲ ἐμὰ πτερὰ ἡγεῖλον ἐγείρνι 
οὗπης Ξρισταφέλῳ πεφιλημένος ἔπλετρ ̓ Ἐάκχῳ;, 
τεύχω δ᾽ οἶνον ἐγὼ μελιηδέα, χάρμα βροτοῖσι. 
δαῖτα φέρῳ χαρίευσαν ἐς οὔνομα φωτὸς ἑκώσχον. 
φορμίζειν διδάηνα χαὶ ὑπνώοντας pins, , 

581. A4HAON. —— 
Jus τὸ μονημέριον, » κυνηγέσιον, ἐν ᾧ dpo 

Torten ἄνδρες πρὸς uar 
Τοξότα, Πιερίδων μεδέων, ἱκατηβόιε oif 
ἀπὲ κασιγνήτῃ, κραϊεροὺς ἵνα ϑῆρας ἐγείρῃ, 
deco». ἐπιψαῦσαι “μερόπων δέμας, ὅσσον ἀΐσαι 
λαῶν τερπομένων ἱερὸν σιόμα μηδὲ νοήσω, — 
Ζηνὸς μειλιχίοιο λαχὼν ϑρόνον, ἀνέρος olov. 

1.7 882: AXHAON. 
ale τοὺς Ἴβηρας. καὶ ᾿ἀρμενίους, ὅτε ὑπετάγησαν νῷ 

τῶν Pops) βασιῖες, . 
Ἀρμενίων τάδε φῦλα καὶ ἄλκιμον ἔϑνος ᾿Ιβήρων, 
Χριστοῦ ζῆλον ἔχοντες ἑκούσιον ἐς ζυγὸν 3idor, 
ϑισμῷ ὑποδρήσσοντες ἀνικήτων βασιλήων. 

583. A44EZHOTOR. 
εἰς Θουκυδίδην. 

ὯΔ φῶος, εἰ σοφὸς dl, yd ἐς χέρας" dp 
. πάμπαν 

"s ἔφῃς Movosom, ῥίψον & μὴ vois. 
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εἰμὶ ydg οὗ πάντεπσ᾽ posés navyos δ' ὀνάσαντο 
«Θυναυδίδην Ὀλόρου, ngon e s pem. 

584. 4440. 
El; ἄγαλμα Ἐδνόμου τοῦ κιϑασμδοῦ ἑστῶτος ἐν Δελφοῖς, 

ἔχοντος ἐπὶ τῇ κιϑώρᾳ καὶ τὸν μουδινὸν vírsiye. 
Εὔνοιιον, ὥπολλον, σὺ μὲν οἶσϑά με, πῶς nof ἐνίκων 

᾿Σπάρτιν ὃ Ασκρὸς ἐγώ ",πευϑομένοις δ᾽ ἐνέπω. 
αἰδιον ἐν κιϑάρῳ νόμρν ἔχρεχογ. ἐν δὲ μεσεῦσᾳ 

ἔ μοι rogi πλᾶκτρον ἀπεκρέμασιν. " 
^ χαΐ μοὶ φϑό)γον ἑτοῖμον ὁπαγίκα καιρὸρ ἀπῇτει, 

. εἰς ἀκοὺς ῥυϑμῶν ζὠτρικὲς οὖ ἔμενεν. 6. 
καὶ τις ἀπ᾽ αὐτομάτου αιϑάρας ἐλὶ πῆχυν dune 

τέττιξ ἐπλήρου τοὐλλιπὲς ἁρμονίας. 
. νεῦρα γὰρ ἕξ ἐείνασσον" 89 ἑβδομάτας δὲ μελοίμαν 

χορδᾶς, τὰν τούτου γῆρυν ἐκιχράμεϑα. 
πρὸς γὰρ ἐμὰν μελέταν ó μεσαμβρινὸς οὔρεσιν δὸς 

τῆνο τὸ ποιμενικὸν φϑέμμα: μεϑηρμόσατο,,Ἤ 
καὶ μὲν ὅτε φϑέγγοιτο, civ ἀψύχοις τῴκα.»ευφαῖς 

τῷ μιταβαλλομένῳ συμμεεώπιπτὲ Dig, 
τοὔνεκα συμφώνῳ μὲν ἔχω χάριν" ὃς δὲ τυπωϑεὶς 

. ζάλκεος ἁμετέρας AO. ὑπὲρ κιϑάρας. 

᾿ : 585. ΑΔΉΛΟΝ. E 
εἰς μιοσώριον ἔχου ἐφφδδίτην. καὶ Ἔρωτας. 

Τίσσαρὲς εἰσιν Ἔρωτες. ὁ μὲν. στέφος ἀμφικαλϑατει 
7 μητρὸς Eje* ὁ δὲ χεῖλος ἔχει, ποτὸ πίδακε μαζοῦ - 

ες οἱ δὲ δύω παίζουσι παρ ἴχνεσιν" εἶμα δὲ κρύπτει 
μηρῷ γείτον.( χῶρον δλης γυμνῆς ᾿ἀφροδίτης. 

. . 



: ^ - 
IX. ἘΠῚΔΕΙΧΤΙΚᾺΑ. — 215^ 

586. ΚΩΜΗΉΑ XAPTOTAAPIOT. 

Εἰπὲ νομεῦ, τίνος εἰσὶ φυτῶν qrige; oi piv latos, 
“Παλλάδος αἱ δὲ πέριξ ἡμερίδες, Βρομίου: 

καὶ τίνος οἱ στάχυες, Δημήτερος. ἄνϑεα πιὶ 
εἰσὶ ϑεῶν; Ἥρης καὶ ῥοδέης Παφίης. 

Πὰν φίλε, πηκτίδα μίμνε τεοῖς ἐπὶ χείλεσι σύρων, 
"Hy γὰρ Bins τοῖςδ᾽ ἐνὶ ϑειλοπέδοις. 

587. ETTOAMIOT LAA40T2TPIOT... 
Bxy καὶ Nüuguus μέσος ἵσταμαι" ἐν δὲ χυπέλλοιῷ 

«là τόνδε χέω τὸν παραλειπόμενον. n 

A 588. A44KAIOT. 

Οἷον δρῆς, ὦ ξεῖνε, τὸ χάλκεον id 
Kluropdgov, τοίαν ᾿Ελλὰς él βίαν. 

ἄρτι γὰρ αἱματόεντα χερῶν ἀπελύετο πυγμᾶς 
7 ἔντεα, καὶ γοργῷ μάρνατο παγκρατίῳ" 

τὸ τρίτον οὖκ ἐκόνισσεν ἐπωμίδας, ἀλλὰ παλαΐσας 
ἀπτώς, τοὺς τρισσοὺς ᾿Ισϑμόϑεν alla πόνους. 

μοῦνος δ᾽ “Ελλάνων τόδ᾽ ἔχει γέρας" ἐπτάπυλοι δὲ 
Θῆβαι, καὶ γενέτωρ ἐστέφεϑ' “Ἑρμοκχράτης. 

«589. A4HAON. 
Ely ὕγαλμα “ρας ϑηλαζούσης τὸν ' Hosxkin, 

Αὐτὴν βητρυιὴν τεχνήσατο" τοὔνελα μαζὸν 
7 εἰς νόϑον ὁ πλάστης οὗ προρίϑηκε die. 
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. 890. «ΔΉΛΜΟΝ.. N 

El ἄγαλμα Ἡφαίσιου xal 40qyàz καὶ "Eeesódng, 
Bt τῷρη συνάγειριν ἃ μὴ φύσις, εἶπεν d πλάστης, 

μῆτερ νόσφι τόκωω, νυμφίε νόσφι γάμων. 

591. ΑΔΉΔΟΝ. » 
᾿ς Εἰς ἄγαλμα "pers καὶ Iagqodisue- 

Mosa καὶ Παφίην d ζωγράφος εἰς μέσον οἴκου 
᾿ἀμφιπεριπλέγδην γέγραφεν ἀμφοτέρους" 

4» ϑυρῖδος δὲ μολὼν Φαίϑων πολυπάμφαος alyAg 
᾿ς, στη ἀμηχανόων ἀμφοτέρους σχοπέων. 
"Hiliog βαῤύμηνις ἕως τίνος; οὐδ᾽ ἐπὶ κηροῦ 

ἤϑελεν ἀψύχον τὸν χόλον ἐξελάσαι. 

592. ΑΔΗΔΟΝ . 
΄ Εἰς ἐχουσων τὴν γένναν τοῦ Σωτῆγος. 

τ Ὦ πᾶσον εὐή θῇς ὁ ζωγράφος, ὅττι χαρώσσεν 
xolgavor, εὑρήνης ἀσπίδι τικτόμενον, 

$93. ΑΔΉΛΟΝ. 
Εἷς ἀγαλμὰ Μηδείας. 

P ὁμοῦ καὶ λύσσαν ἐτήένμον ἔνϑεος ἀνὴρ 
«μαρμάρῳ ἐγκατέμιβε, βιαζομένην δ᾽ ὑπὸ τέννης 
Airis |» Μήδειαν ὅλης ἔμνησεν ἀνίης. 

. 85904. 4440. 
/Beygégs, τὰν μορφὰν ἀπομάξας, αἴϑ' dri κηρῷ 

καὶ ψυχὰν dios osque βαλέειν. ̂  
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595. A4HAON. H 

ἰκόνα "n m Eis ab " 
Méxàg ἑαυτὸν ἐν εἰκόνι γράψεν ἄριστος ᾿ἀπελλῆς. 

-, 696. 4440.. 

Εἰς εἰκόνα Χείλωνορ. . 
Τόνδε δοριστέφανος Σπάρτᾳ Χείλωνα φύτεναιν, 

ὃς τῶν ἑπτὰ σοφῶν πρῶτος ἔφυ σοφίᾳ. 
͵ 

597. ΚΩΜΗΤΑ ZXOAAZTIKOT, 

ἹΝωϑρὸς ἐγὼ τελέϑισχον ἀπ᾿ ἰξύος ἐς πόδας &xpow, 
τῆς πρὶν ἐνεργείης δηρὸν ἀτεμβόμενος, 

ζωῆς: «αἱ ϑανάτοιο μεταίχμιον, "Abs γείτων, 
^ μοῦνον ἀναπνείων, τἄλλω δὲ πάντα νέαν, - 

ἀλλὰ σοφός με Φίλιππος, ὃν ἐν γραφίδεσσι δοκεδειᾳ 
ζώγρφησεν, κρνερὴν νοῦσον ἀκευσάμενος - 

αὖθις δ᾽ ᾿ἀντωνῖνος, ἅπερ πάρος, ἐν χϑονὶ βαίνω, 
παὶ ποσὶ πεζεύω, καὶ ὅλος αἰσϑάνομαι» 

N M 
598. OEOKPITOTf. 

To» τῶ Ζανὸς ὅδ᾽, υἱὸν ὡνὴρ, 
τὸν λειοντομάχαν, τὸν ὀξύχειρα, 
πρῶτος τῶν ἐπάνωθϑε μουσοποιῶν 
“Πεϊσανδρος συνέγραψεν à x Καμείρου, 
τἄσσους ἐξεπόνασεν sim ἀέϑλους- 6 
τοῦτον δ᾽ αὐτὸν ὁ δᾶμος: ὡς ad! εἰδῇς, 
Vero! ἐνθάδε, χάλκεον ποήσας, 
πολλοῖς μησὶν ὄπισϑε κἠνιαντοῖς. 
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599. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Θᾶσαι τὸν ἀνδριάντα τοῦτον, ὦ Ev, 

σπουδῇ, καὶ λέγ᾽, £viv ἐς οἶκον ἔνϑῃς. 
““»ακρέοντος εἰκόν᾽ εἶδον ἐν Τίῳ, 

τῶν πρόσϑ' εἰ τι περισσὸν φδοποιῶν. 
προρϑεὺς δὲ χῶτι τοῖς νέοισεν ddrro, 

ἐρεῖς ἀτρεκέως ὅλον τὸν ἄνδρα. 

ὅ00. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
4 ro φωνὰ Δὐρίοῤ, χώνὴρ ὃ τὰν κωμῳδίαν." 

εὑρὼν ̓ Επίχαφμος.. 
$ Βάκχε, χἀλκεόν γιν ἀντ ἀλαϑινοῦ 

τὶν ὧδ᾽ ἀνέθηκαν ἡ. 
οἵ Συρακόσσαις ἐνίδρυνται πεδωριστῷᾷ πόλει, 

ὡς ἀνδρὶ πολίτῳ, 
σωρὸν [γὰρ εἶχε ῥημάτων, μεμναμένον . 

τελεῖν ἐπίχειρα. 
πολλὰ γὰρ ποττὰν (is τοῖς πᾶσιν εἶπα χρήσιμα" 

- μεγάλα χάρις αὐτῷ 

601. A44EZIOTON. 
τὸ ξόανον τὸ περισσὸν ᾿ἀεξιμένης gos 

εἴσατο, τῆς πάσης ναυτιλίης φύλακι. 
χαῖρ᾽, ὦ πότνια Κύπρι, διδοῦσα δὲ κέρδεα, πλοῦταν 

᾿ἄρμενον, εἰδήσεις ναῦς ὅτι κοινότατον. ^ 

665. ETHNOT AOHNAIOT. 
“4 ποτε παρϑενικαῖσιν Ἰλασκομένα παλάμῃσιν 

- Κύπριδα, σὺν πεύκαις, καὶ γάμον εὐξαμένα, 
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κουρεδῆους ἤδη ϑαλάβῳ λόδασα χιτῶνας, 
ὡς Ὡρϑρὸς ἄφαρ. μηρῶν. ἐξιλόγευσα τόπους. |. ν᾽ 

rd fuvvipirs δὲ κικλήσχομαι, ἐκ δ᾽ [Aoie- 
ue Vw] 

τέρα, καὶ βωμοὺς ἔς ἔστεφον" “Αρακλίουρ.... 
Θῆβαι Τειρισίην ἔλεγόν ποτε, οὖν δ᾽ ἐμὲ Xll 

τὴν πάρος ἐν μίτραις, ἠσπίσαν ἐν πἰαμδι, 

608. ANTIHATPOT. 

Hirst Διωνύσοιο ϑεραπνίδες aide σαώτεω 
ἐντύνουσι ϑοᾶς ἔργα χοροστασίης. 

ἃ μὲν δερτάξουσα δέμας βλοσυροῖο Ἀϊόντός, 
ἃ δὲ Αὐχαόνιον καλλίκερων Vagor 

ἃ serra δ᾽ οἰωνὸν ἐὔπτερον" ἃ δὲ τετάγτα 
τύμπανον" ἃ πέμπτα χαλκοβαρὲς κρόταλον.. 

πᾶσαι φοιταλῥαὶ ve, παρηόριόν vt νόημα ' 
᾿ἀκπλαγέες Moog δαίμονος εὐϊάδι. 

* 604. NOZZI4OZ., 
Θεμαρίτος μορφῶν d πίναξ ἔχοι" εὖ γε τὸ γαῦρον. 

πεῖξε, τό. ϑὲ ὡραῖον τᾶς ἀγανοβλεφάρον. ἡ 
σαίΐνοι xi» σ᾽ ἐξιδοῖσα καὶ οἰκοφύλαξ σκυλώκαινα, 

δίσποιναν μελάϑρων οἰομένα ποϑορῆν. 

- : .605. “ΤΗΣ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ. 
τὸν πίνακα ξανϑᾶς Καλλὼ δύμον εἰς ̓ ἀφφοδίτας, 

εἰκόνα γραψαμένω náv? ᾿ἀνέϑηκεν ἔσαν. 
ὃς ὀγανῶς ζύτανν - 105 ἃ χάρις ἁλίλον ἀνϑεῖ, 

χαιρέτω" οὗ τινα. γὰρ μέμψιν ἔχει βιοτᾶς. 
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? 606. A4EXIOTON. - 
Ἢ» τὸ πάρος φιλέεσκες, Ἄρες, σκοπίαζι Ἀνθεῖρην 

ἐνθόδε λουομίνην vduads φονδρατάτοις. ᾿ 
δέρκεο νηχομένην- μὴ v pit. οὐ γὰρ ᾿εϑήνηκι 

mated εἰροράφς, οἷά τε 

607. 4440. 
Αἱ Χάριτες lobaavro- ἀμειψάμεναι δὲ λοετρὸν 

lise» Vi» (atia ὕδασιν ἀγλαΐην. 

608. 4440, 
Ἢ τοῖον KvOgtiar ὕδωρ iiir, ἢ Κυϑέρεια, ^ 

τοῖον τεῦξεν ὕδωρ, ὃν χρόα λουσαμένης. 

: 609. 2440. 
Τῶν Χαρίτων τόδε lovi d9iquara καὶ gà | 

ἐκείνας 
μοῦνας ἔσω παίοδειν τὰς Χάριτας δίχεται- 

* * * 

"Qrrog δὴ Χαρίτων λουτρὸν τόδε" οὐδὲ ydg ἄλλοι Ὁ. 
πλείους χωρῆσαι τοῦτο τριῶν δύναται. i 

l 
610. 24420. ' 

Misgá μὲν ἔργα τὰδ᾽ ἐσείν, ἔχει δ᾽ day ὁδωδὴν . 
ἧς ῥόδον ἐν κἡποὶς, ὡς τον ἣν ἐαλόροις, 

ον 0M, “ά4ο.. . 
Ἐν μιαρῷ μεγάλη λουτρῷ χάρες" dn δ᾽ ἡλαχίσιῳ 

"o ψάματο λουομέγοις͵ ἡδὺν ἄπεστιν ἔφωρ. - 
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- ^o 649. 4440. 
Ὡς — δρφαχύφνλλον, ἔχει δ᾽ ἡδεῖαν ἐδωδήν, 

οὕτως λουτρὰ τάδε t μικρὰ μὲν ἀλλὰ φίλα. 

1618... 4440. 
-Ely τὸ λουτρὸν Μαρίας ἐν Βυζαντὶῳ. 

τῆς Μαρίης τὸ λοιτρὸν ἰδὼν ὑπιδάκῤυσε Mápog, 
εἰπών" Ὡς Magi», καὶ σὲ παρερχόμεϑα. 

- 614.᾿ ΦΕΟΝΤΊΟΥ ZXO0A. 
Εἰς λουτρὸν μικρὸν παρακείμενον τῷ Ζευξίππον. 

“Μὴ νεμέσα, Ζεύξιππε, παραντέλλοντι longj. 
καὶ μεγάλην nag. ἅμαξαν ἐρωτύλος ἡδὺ φαείνει. 

615. 4440. 
“Χῶρος τὶς μερόπων σε Ἡπαυγέα τὸ πρὶν ἐόντα, 

πλούσιον ἐν φέγγει ϑήκατὸ λυνομένοις, 
τίς δὲ καὶ αἰϑαλόεντι dno πεπαλαγμένον ἄρτι, 

κῶνον ἀϊστώσας, φαιδρὸν ἔδειξε δόμον; 
φρὴν σοφὴ ὡς πᾶσι * Θεοδωρίας, ὡς ἐτεὸν δὴ 

κἂν τούτῳ καθαρὴν διεκπύμενος κραδίην "Ὁ 
δὲ γὰρ ἐὼν πόλιος κτεάνων ταμίης τὸ πατὴρ t, . 

κέρδεσιν ἐξ αὐτῶν οὖκ ἐμίηνε χέρας. 
ἀλλὰ ϑεὸς Φιλόπατριγ, ἐρισϑενές, ἄφϑετε Χριστὲ, 

t πήμανος s τὰν ἄτερ σῶζε rej παλάμῃ. — C 

s / 645. £140. ü 

"Erba λουφυμένων. rpltws noti; deca minia 
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fate Ἔρως ἔκλεψε, καὶ ᾷχετο" τὰς δ᾽ ἔλιπ᾿ αὐτοῦ 
χυμνιίρ, αἰδομένας ϑυρέων ἔκτουϑε φανῆναι, 

" 647. 4440. 
Εἰς βαλανεῖον qidodr. 

“Τὸν πόταμάν, βαλανεῦ, τὶς ἐτείχισε; τἰς βαλανεῖον 
τὴν κρήνην ψευδῶς τήνδε μετωρόμασεν; 

Aidlog Ἱἱπποτάδης φίλος ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 
ὧδε μετδικήσας ἤγαγε τοὺς ἀνέμους. 

πρὸς τὶ δὲ καὶ σανίδες δὺο τοῖς ποσὶν ἀΐδ' ὑπόκεινται; 
οὐ διὰ τὴν ϑέρμην" τῆς χιόνος δ᾽ ἕνεκα. 

Φρίξον καὶ Ννάρκης οὗτος τόπος. ἀλλ᾿ ἐπίγραψον" 
τῷ Μεσορὶ λοῦσαι" πνεῖ ydg ἔσω Βο- Es giae ^ nn 

618. 4440." 
τ τ΄ Mond ἐρεπτομένους προτέρων οὐ ψεύσατο μῦϑον" 

- πίστιν ἀληϑείης vobro τὸ λουτρὸν ἔχει. " 
εἰ γὰρ ἅπαξ καϑαφοῖσι λοέσαιται ὕδασιν ἀνὴρ, " 

οὐ ποϑέει πάτρην, οὐκ ἐϑέλει γενέτας. 

1619. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΚΟΠΑΣΤΙΠΌΥ. 
Εἰς λουτρὸν ἐν Βιζαντίῳ ἴχον ᾿᾿φῥοδίξην βουομένην. 

νῦν ἴγνων, Κυϑέρεια, πόϑεν Rena ἀγῶνα, 
τὴν nol» ̓ Αλεξάνδρου ψῆφον ὑφαρλωμένη, Δ}, 

τ ἐνθάδε ydg τέγγουσα wi» φέμαφ," εὗψες φεέγᾷωα. 
"Heu Ἰναχίοις χεύμασι λονσαμένην. 

νίκησεν τὸ λοετρόν Eds δὲ τοῦτσ βοώσῃ 
“Παλλάς - ἐνικήϑην ὕδασμν, o9 Jngig. . 
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.620. IATAOT ZLIAENTIAPIOT. 

- Els λονερὸν Φίδυμον, ἐν ᾧ λούονται καὶ γυναῖκες 
καὶ ἄνδρες. " 

"Aya μὲν ἐλπὶς ἔρωτος" ἑλεῖν δ᾽ οὐκ ἔστι γυναῖκας. 
εἶρξε πυλὶς Παφίην τὴν μεγάλην ὀλίγη. 

ἀλλ᾽ ἔμπης γλυκὺ τοῦτο" ποϑοβλήτοις γὰρ ἐπ᾽ ἔργοις 
finde ἀληϑιίης ἐστὶ μελιχροτέρη Ὁ 

821. AdEZIOTON. 
“Ὅσσαις ϑηλυτέραις ἐστὶν πόϑος, ἔστι δὲ πάσαις, 

δεῖ ἴτε, φαιδροτέρης τευξόμεναι χάριτος. 
χὴ μὲν ἔχουσα πόσιν, τέρψει πόσιν" ἡ δ᾽ ἔτι κούρη 

ὀτρυνέει πλείστους ἕδνα παρεῖν λεχέων" 
ἡ δὲ φέρουσα πόρους ἀπὸ σώματος, ἐσμὸν ἐραστῶν 

ἕξει ἐπὶ προϑύροις, ἐνΘθ ἀδὲ λουσαμένη. 

22. 4440. 
Εἴτε σε κουριδίης ἀλόχου γλυχὺς ἵμερος ἴσχει, 

λούεο, φαιδρότερος τῇδε φανησόμενος" 
εἴτε σα μισϑηφόρους ἐπὶ μαχλάδας οἶστρος ὀρίνει, 

" λήψῃ, κοὐ δώσεις, ἐνῚθάδε λουσώμενος. 

628. KTPOT HOIHTOT. 
Μύπρις σὺν Χαρίτεσσι, καὶ υἱέϊ χρυσοβελέμνῳ 

^ ϑάδε λουσαμένη, μισϑὸν ἔδωκε χέρι». 

624. AEONTIOT ZXOAAZTIKOT. ^. 
Εἰς Ἕτερον λουτρὸν παρακείμενον τῷ δημοσίῳ ἂν Βυζαντίῳ, 
“Αμματό με ξυνοῖο παρὰ προϑύροισι lorpoU — . 

ἀστὸς ἀνήρ, ἀρετῆς εἵνεκεν, οὐκ ἔριδος, 
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κεῖνο μέλοι πλεόνεσσιν" ἐγὼ δ᾽ ὀλίγοις τε φίλοις τα 
πἐντύνω ἡφοχοάς, καὶ μύρα, καὶ χάριτας. N 

17 6d5. MAKHAONIOT TIHATOT. 

Πιστότατος μερύπων τις ἔοι πυλαωρὸς ἐμεῖο, 
χρίνων λονομένων καιρὸν ἐρηλυσίης, 

μήντινα Νηϊάδων τις ἐμοὶς ἐνὶ χεύμασι γυμνήν, 
ἢ μετὰ καλλικόμων Κύπριν ἴδοι Χαρίτων 

οὐκ ἐθέλων" χαλεποὶ δὲ ϑεοὶ φαίνεσθαι ἄν- 
- si ἀργεῖς. 

τίς γὰρ “Ὁμηρείοῖς ἀνειφέφοιτο λόγοις" 

626. MAPIANOT ZXOAAXTIKÓT. 
Μητέρα Κύπριν ἔλουσεν Ἔρως ποτὲ τῷδε λουτρῷ, 

αὐτὸς ὑποφλέξας λαμπάδι καλὸν ὕδωρ. ὁ 
τδρὼς δ᾽ ἀμβροσίοιο χυϑεὶς χροὸς ἄμμιγα λευκοῖς, 

ὅδϑασι, φεῦ, πνοιῆς ὅσσον ἀνῆψεν ἔαρ" 
ἔνϑεν ἀεὶ ῥοδύεσσαν ἀναζείουσιν ἀδτμὴν, 

ὡς ἔτι τῆς χρυσῆς λονορένης {Παφίης. 

᾿ 627. ΤῸ ἀττοτ.. ^ 
τᾷδ᾽ ὑπὸ τὰς πλατάνους. ἁπιϊῷ τετρυμένος Vue. 

εὖδεν Ἔρως, Νύμφαις λαμπάδα παρϑέμενος. 
Νύμφαι δ' ἀλλήλῃσι, τί μέλλομεν; αἴϑε δὲ τούτῳ 

σβίέσσαμεν εἶπον, ὁμοῦ πῦρ κραδίης μερόπων. 
ἱαμπὰς δ᾽ ὡς ἔφλιξο καὶ ὕδατα, ϑερμὸν ἐκεῖϑεν 

so Νύμφαι Ἐρωτιάδες λουτῤοχοεῦσιν ὕδωρ. 

ῃ 
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628. ἸΠΑΝΝΟΥ͂ TPAMMATIKOF. 1 

Ἵππον Fidielens χρονίῃ μάστιγι apiyra 
aves πολύολβος ἄναξ ἤγειρε χαλινῷ. 

62: 
400i 

IRANNOT TOT "HAPBOTKAAAOT. 

; πίνδαρε, μᾶλλον ἐμοῖς ἐχάϑηρα ὀάϑροι,, 
καὶ κεν ἄριστον Sli τοὐμὸν ἔφηρϑα μόνον, 

5 59 ΑΥ̓ΑΘΙΟΥ zXOA. 7 

Θερμὰ τάδ᾽ ἀτρεκίως βαδιλήτα . τήνδε pig αὐτοῖς 
. οἷ πρὶν’ ἀγασσάμεγοι ϑῆριαν ἐπωνυμίην ννν, 

οὗ γὰρ ὑπὸ βροτέῳ πυρὶ ϑάϊπεται ἀγλαὸν ὥδωρ, 
αὐτομάτη δὲ λιβὰς τίκτεται αἰϑομένη" 

αὐδὲ ῥόου ψυχροῦ 'ποτιδεύεαν gi λοετρά, 
ἀλλ᾽ οἷον ποϑέεις, τοῖον ὑπικαέρεται. 

631. .ATAGIOg, 3XO4. 
εἰς τὰ ϑερμὰ τὰ Myonsnvóux, 

“Μῶρος ἐγὼ Δαναοῖς μεμελημένος, ἔρϑα φίρβδυίεξ. v 
"τῆς Ποδαλειρείηςι ἐξιλάϑοντὸ φάξνηρ. ace 

Tixes γὰρ μετὰ δῆριν ἐμοῖς ἀκέσαντο φείϑροις, 
- βαρβαρικῆς Ἰόγξης ἰὸν ἀπωσάμενοι, t 

rbv ἀιξήϑην ὀροφηφόρος" ̓ ἀντὸν"δὲ τιμῆς, et 
T Ayaptuyoriv εὗρον» ἐπωνυμίην, 

632. A4HAON. 
Χϑὼν μυχώτων γυάλων κοιλώμασιν ἀέναφν πῦρ. 
ut ἂν Aid φλοξὶν δὲ sagittig sein. 
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ἀτμὸς ἄνω βαίνων εἰς αἰϑέρα ϑερμός, ἴνερϑεν. 
ϑλιβόμενοξ πυριϑαλπὲς ἐρεύγεται, ἰκμάσιν ὕδωρ. 

638. 447 MOXAPIAJ0Z. TPAMÍLATIKOT. 

"Hop, καὶ Hingiy, καὶ Παλλάδι τοῦτο τὸ λουτρὸν 
ὥς ποτε τὸ χρυσοῦν ἤρεσε μῆλον ἔχειν" 

καὶ τάχα τῆς μορφῆς πρίσις ἔι ἔσσεται οὐ Idque αὐταῖς" 
εἰκὼ δ᾽ ̓ ἀργυφέοις γόμασι δεικνυμένη, 

' 684: “440.; 

μοσαν, αἰ Κάριτερ. φεροανγέα — αἴγλης 
. γϑάδε remáur, ἢ ἢ παρὸ τῇ Heli. 

635. 4440. . 
dép Vende ̓φερώνυμόν ἐστι long 

^. 686; 4440. ^d 

τοὶ μριδὴν τὸ λοιτρὸν ἃ πάνσοφος πεν Ὅμηρος" 
»»ηπενϑές, ἄγαλόχ τῷ κακῶν. ἐπίληϑον ἁπάντων.“ | 

"Uo és ada ΠῚ 
᾿Ἐνϑάδε λουσὰμένη δέμας ἄμβροτον αὐτίκα Kings | 
Aib αλξάνδρῃ, καὶ ἀέϑλιαν ἥρπασε μῆλον. 

d 638. 4440. 
ΑἹ τρεῖς Ὀρχομενοῦ Χάριτες τὸ λϑετρὸν ἔξευξαν" — | 

τοὔνεκα χωρῆσαι τίσυάρας οὐ δύναται. | 

| 4 
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15639. "20840; — 
Küngic, Ἔρως, Χάριτες, Nügou, Διόνυσος, Anól- 

ὥμοσαν» ἀλλήλοις ἐνθάδε" ναιτώμν, ' 

640. 4440. . 
᾿αϑάνατοι λούονται ἀνοιγομένου βαλανεῖσυ, mE 
mien δ᾽ ἡμέϑεοι, μετέπει δὲ πήματα πάντα... 

ἘΑΓΑΘΙΟΥ X04... 
γέφυραν "wb ἐαγγαρίου, RA 

καὶ 2) uad! “Ἐαπορίην. bpalgero, καὶ μετᾷ Μήδων 
ἔθνεα, καὶ πᾶσαν βαρβαρικὴν ἀγέλην, 

“Ζαγγίάριε, χρατερῇσι dod; ἁψῖσι'πεδηϑείς, 
τ οὕτω ἐδουλώϑης ἐδιρανϊκῇ παλάμῃ, 6. 7 

ὁ πρὶν δὲ ὁκαφέεσσὶν ἀνέββάτος, ὃ IA : 
Το κεῖσαι aiviy σφιγκτδξ ἀλυντοπέδη, τ΄ 

᾿ 6.2: TOT αὐτόν. O5 à 
"als σωτήρια ἐν Σμόρνῃ ἂν προαθεείῳ. “᾿ ; 

πᾶν τὸ βροιῶν σπατάλημι αὶ E] πολύαλβος ἐδωδὴ 
ἐνθάδε χρινομίνη τὴν πρὶν ὄλεσσε χάριν. 

οἱ γὰρ͵ φασιαναί γα vni i Sut, αἱ 8' ὑπὲρ ἴχδιν, 
τρίψιες, ἢ τε 1005 βρωμᾳτομιξασεάτῃ 

γίγνεται dv9di ngos. dnogdtbét δ᾽ ἄρα 
ὁππόδα πειναλέη iwi Madii. ^ - 

ὀψὲ δὲ γιγνώσκει τις; δὲ ἄφψονὰ μῆτιν ἀνέρα Ὁ 
χρυσὺῦ ΝΞ div xóviv ιέπρίανο, - 
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643.: TOT ATTOT. 
eod ss ale πὸ dioi. , 

"TÍ σεενἀτέὶς κεφαλὴν μεκακωμένος; ἐς τί δὲ siaugd 
οἰμώζες, pM πάχχυ, βαψυγομέκων;, 

ἐς τὶ δὲ γαστέρα" σεῖο ῥαπίσμασιν ἀμφιπατάσσεις, 
ἐκϑλίψαι δοκέρα μάστακος ἐργασίην; 

μάχϑων τοὐσατίων οὔ σοι χρέος, εἰ παρὰ δαιτὶ 
ἡ τοῦ ἀναγκαίου" πουλὺ παριξετάϑης. 

ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν στιβάδος φρολέεις μέγα, xal στόμα 
igna 

. βρώμασιν, ᾿εὐτυχίην niija λογιζόμενος" - 
«»ϑάδε δ᾽ ἀσχάλλεϊς "udUon δ᾽ ἀλιτήματα λαιοῦ 
JV γαστὴρ αἰνεν mln τυπτομένη. 

.844. TOT. στον, 
εἰς τὸ αὐτό. 

E ee δλήδυμε γεωπόνε. σοὶ βίος gla 
καὶ ὀκαπιάνης ἄλγεα καὶ πενίηρ-""- 
d δεῖπρα καὶ ἐν ξὐλόχοισὶ καϑεύδεις, 

ὕδατος ἐμήλήσας λαιμὸν ἀμετροπότην. 
Saws ἀρτίπος ἐσσὶ, καὶ ἐνθάδε βαιὰ καϑεσϑεὶς,, 

: αὐτίκα γαστέρα δὴν ϑῆκας ἐλαφροτάτην-" 
30388 καταψήχεις ἱερὴν ψάχιν, οὐδέ τὶ μηροὺς 

. γδπτεις; αὐτομάτως φόρτον ἀπωσάπενος. 
mE οὗ πλὸόντοῦντες, * πυχινοῖσε ὀυνόντες,. 

ie nior ἀφεεμίης εὔαδεν, εἰλωπένη, 

να MAKHAONIOSTHATOT. —— 
τρώλῳ ὑπ ἀυϑεμόιντῳ φοὴν πῴρα Malaros Ἕρμου, 

doli, ἡ νυ Roads ipa πόλς. 
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μάρευς ἐγὼ πρώτη. γενόμην «Διός» οὐ γὰρ fü 
λώδργιον. vin Pis ἤϑελον ἡμετέρης. 

αὐτὴ «αὶ Βρομίῳ γενόμην τροφός" ἐν δὲ κεραυνῷ 
ἔδρακον εὕρυτύρῳ quil φαέενόμενον. 

πρώταις. δὲ ἡμετόρῃσιν ἐν ὀργάσιν.οἰνὼρ ὀπώρη- 
ὀὔϑατυς ἐκ βοτρύων ξανϑὸν ἄμελξε yd: 7 

πάντα μὲ κοσμήσαντὸ" πολὺς δὲ με πολλάκις! αἰὼν, 
᾿ ἄστέσιν ὀλβίστοις εὗρε μεγαιρομένην. 

᾿ 6d AA4ESHOTON. - 
εἰ πόαν ψηρακιδὸς ὁμώνυμον οἶσϑα xol Tub, 

ἴσϑι με τὴν πόντου μηδὲν ἀτιμοτέφην. 

τ 642. ^ A4EXITOTON: τς 
Ῥώμη παμϑασίλεια, τὸ σὸν μλέος obo? ὀλτα,»:" 

Nes γὰρ σε φυγεῖν ἄπτερος οὐ δύναται. 

^ "eto, MÁKHAONIOT TIATOT.. 

εἰς οἶκον ἐν Kifgo. 
᾿αστὸς Db) sl voi ἀξ φίλος! αὐ γὰρ ἐρευνᾷ. 

dy mia», ἠὲ τῶν, dos] guessing. ἊΣ 

649. TOT ATTOT. 
Εὐσεβίη τὸ βέλαϑρον ἀπὸ πρώτοιο ϑεμεῖϊου. 

ἄχρι καὶ ὑφηλοὺς ἤγαγεν εἰς ὀρόφους. 
- οὗ γὰρῤ' ἀπ᾽ ἀλλοτρίων κἰεάνων ληΐστορι 
d ὄλβον ἀολλίξαν τεῦξε ἩΜακηδόνιορ; 
οὐδὲ ἀγτερνήτης κενεῷ καὶ ἀκερδὲδ μόχϑῳ ^e 

χλαῦσε, δικαιοτάτον μισϑρῦ ἀπεμβόμενος. 
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ὃς δὲ πόνων ἄμπαυμα φυϊασαιται deis ϑικαίῳ, 
ὧδε καὶ εὐρεβέων ἔργα μάνοὶ μερόπων.ς 

850. ΑΕΟΝΤΙΟΥ. ἡ 
εἰς οἶκον xi (uero μέσον τοῦ Ζενξίαπου καὶ coi 

"Ev μὲν τῇ, ξεύξυτηον ἔχω πέλας, ἡδὺ λοιτρδη 
«dx δ᾽ ἑτέρης ἵππων χῶρον ἀεϑλοφόρων. 

τοὺς ῥα ϑεησάμενος, καὶ τῷ ἔνι χρῶτα λρέσσας 
δεῦρο καὶ ἄμπνευσον δαιτὸ nag! ἡμετέρῃ. 

καί κε πάλιν φραδίοις seti δείελον ὥριος ἔλϑοις, 
ἐγγύθεν ἐγγὺς ἐὼν. γείτονος ἐκ ϑαλάμῳψ., 

651. IATAOT ZIAENTIAPIOT. 
εἰ οἴκον ere iv Büro 

εἰφορόων πολυτερπέα νῶτα ϑαλάσσης; “ 
πάντοϑεν ἠματίῳ φέγγεξ βαλλόμενορ, 

εἰς ἐμὲ γὰρ κροκόπεπλος ὅταν περιαίδναται ᾿ς, 
τερπομένῃ, στρέχειν πρὸς δύσιν οὐκ: ἐϑέλει. 

652. IOZAIANOT πο τῆ, AIT... 
"gg ἀναψύχω igroc, καὶ χείμαψ din. 

τοὐλλιπὲς ὡράων ἐξ ἐμέθεν παρέχων». 

653. po Zx0A. 
alc οἶπον κείμενον ἐν ὕψει. e er 

» Τῆς “ἐριτῆς ἱδρῶτα ϑευὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν. lerenty Hosqatos, ὅδμα τόδε olg: 
κλίμακα γὰρ ταναὴν περόων κεκαφηότι ταροῷ, 

τἡδρῶτι πλαδαρὴν ἀμρέδίηνα κάμη", 
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ὕψόθιε εζμνδησα ϑαλωσσαίην πὶριωπήν. ᾿ 

ναὶ τάχα τῆς “ἀρετῆς * πιστότατον Püonos 

654.. IOTALANOT AHO TH. AIT. . 

αρδαλέους δίζεαϑε δόμους, ληΐστορες, ἄλλους. 
τοῖςδε ydo ἐστι φύλαξ ἔμπεδος ἡ πενίη. 

655. 4«4Η.40Ν 
ὃν τρίκλενον τῆς Ἀαγναύρας. 

᾿Οτραλδως τολύδυσαν τόνδε δόμον βασϊληές; ' 
αἰχμὴν διβοδύτειραν ἀπὸ στανροῖο λαχόντες, 
αὐτὸς ἄναξ Ἡρακλῆς σὺν Κωνσταντίνῳ vli. ^ — 

656.' 4440. 
εἰς τὸν οἶκον τὸν dtp und χαλκὸν ἐν τῷ Baisse, | * 

Ιαστάσιος βασιλεύς. 
Οἶκος * purs πυραννοφόνου βαισιλῆος 
μοῦνος ὑπερτέλλω πανυπείροχος ἄστεσι γαίης, Ὁ 
ϑαῦμα φέρων πάντεσσιν, ἐπεὶ κοσμήτορερῆῖργων 
ψος ὁμοῦ μῆκός τε καὶ ἄπλετον εὖρος ἰδόντες, 

τ ἀσκεπὲς ἐφράσσαντο πελώριον, ἔργον ἐᾶσαι. 
ἀλλὰ πολυχμήτοιο λαχὼν πρεσβῆϊα τέχνης 
«αἰϑέριος πολύϊδρις ἐμὴν τεχνήσατο μορφήν, 

- ἀχράντῳ Bua φέρων πρωτάγρια μάχϑων. 
ἔνϑεν ἀπειρέσιον μέγεθος περὶ παντὶ mE 
«αὐοσνίης sigqon ̓βοώμενα ϑαύματα yoins. 
εἶξον à ἀρειοτέροισι, χάφψις Καπεκωλίδος αὐλῆς, Ὁ 
εἰ καὶ χαλκείων ὀρόφων ἀμαφύγματα πέμπμφ" ... 
κρύψον ἀμετρήτών μεγάρων στέινούμενον αὐλοῖς, 



232 — IX EUI4EIKTIKA. 
“Πέῤγαμε, φαιδρὸν ἄγαλμα vió», Ῥονφίνιοϑ ὥλσος" 
μηδὲ τωνυπλεύροισιν ἀρηρότα, Κύζικε, πέτροις 
«Αϑρνανοῦ βασιλῆος ἀμεμφέα νηὸν ἀείσεις. 
οὔ μοι υραβμίδων ἰχέλη χρίσις, οὐδὲ Κολοσσοῦ, 
οὐδὲ Φάρουν μεγάλην μοῦνος δ᾽ ὑπιρέδραμφν αἴγλην. 
αὐτὸς ἐμὸς σχηπτοῦχος Ἰσαυροφόνον μετὰ νίκην 
᾿χρυσοφαίς us τέλεσσεν ἐδίϑλιον Ἠριγενείης, 
πάντη τετραπόρων ἀνέμων πιπεασμένον αὔραις. 

657. MAPIANOT ZXOAAZTIKOT. 
.— εἷς τὰ παλάτιον Xapumdm. ^ 

“Ὁππόϑε τεμνομένης. χϑονὸς ἄνδιχα πόντον üvolyn 
^ πλαγκτὸς ἁλικλύστων πορϑμὸς ἐπ᾽ ἠϊόνων, 

χρύσεα συλλέκτρῳ τὰδ᾽ ἀνάκτορα ϑῆκεν ἀνάσση 
τῇ πολυκυδίστῃ ϑεῖος ἄναξ. Σοφίῃ. 

ἄξιον, ὦ Ῥώμη μεγαλοκρατίς, ἀντέα σεῖο 
κάλλος ἀπ᾿ Εὐρώπης δέρκεαι slg ᾿Ασίην. 

. *3958» ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΔΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 
ἐν τῷ μεγάλῳ Τραιτωρίῳ καλλωπισϑέντι: 

Κόσμον Ἰουσεῖλος βασιλεὺς ξυπόωντα καϑήφας 
καὶ τὰ μέγιστα. Δίκης ἠγλάϊσεν τεμένη. 

«οἷς δὲ πόνοις, “2ομνῖνε, κατηφέα νύχτα διώκεις 
ἐκ Θέμιδος, μεγάρων, ἐκ βιοτῆς μερόπων, 

659. -ΘΕΑΔΙΤΗΤΟΥ͂ ΣΧΟΔΗΣΤΊΚΟΤ, ^. 
' τ τ" εἰς τὸ esi. : 

2 ἀγαθὸν καὶ παῖς ini γήφαϊ. φαιδροτέρους γὰρ 
doprivog Φαλάμους μητρὸς ἔτευξε Δίπηρ, 
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λείμπω ἔγὼ διὰ παϊδός, δ᾽ ταῖς δὲ ἐμῶο φδείρει" 

aides δ᾽ ἀλλήλοις, ἀνηχαφιζμεϑα. 

Deo 860. AAHAON, ... 
alg τὴν βασιλικὴν τῶν παιδευτηρέων iv. Born. 

σΚῶρος ἐγὼ ϑεσμοῖσιν ἀνειμένος" ἐγϑάδε πηγὴ 
ἄφϑονος ᾿Αὐσονίων ἐκκέχυται νομίμων, 

ἢ πᾶσιν τέταται μὲν ἀείναος, ἠϊϑίοις. 
, Αἀνϑάδ᾽ ἀγξιρομένοις πάντα διδῶν 

661. IOTAIANOT Ἅπὸ TII. AITTHT. 

. le βῆμα τοῦ σοφιστοῦ". Κρατεροῦ, 

“4ένδρον ἐγὼ μακαριστόν, ἐπεὶ ποτὶ μεσσόϑεν ὅλης 
ἱστάμενον λιγυροῖς ἐτρεφόμην ἀραὶ. 

ὀρνέϑων ἐπίβαθρον ὁ & ὕϑροον. ἀλλὰ σιδήρῳ 
. rip κλήρῳ ἀρείσσονος εὐτυχίηρ"" 

ἀντὲ γὰρ ὀρνίϑων, Κρατεροῦ κρατεροῖς ὑπδ ji 
“ἄρδομαι, εὐμούσοις λεύμασι τηήλεϑάον: " ^ 

. 662. ΓΑΘΙΟΥ͂ 3x04ASTIKOR 

Χῶρος ἐχὼ τὸ πρὶν, μὲν ἔην στυχερωπὸς ἐδισϑῷ, — 
πηλοδόμσις τοίχοις ἀμφιμεριζόμονος. - 

ἐνθάδε δὲ ξεῖναν τε καὶ ἐνδατέών «ἀλ ἀγεδικὼν 
νηδὺς ἐπεγδούπει λύματα, χενομένη. 

ἐιλὰ nando μὲ πιόνηος ἐναλλάξας ᾿ἀγαϑίαξ s ιν. 
ϑίψαν ἀρίζηλαν τὸν ng» ἀτιμότατον. ἴ"- 



2384. “ PX. ERLAEIKTIEA, 

683. ILATAOT ZIAENTIAPIOR.. 

εἶς κῆπον παράλερν. 
Πόντος ὑποκὶύζει χθονὸς ἵδρανα. πλωτὰ δὲ χέρσου 

. φῶτα ϑαλαυσαίοις ἄλσεσι ληλεϑάει. 
ὡς σοφός, ὅστις ἔμιξε βυϑὸν χϑονί, φύκια sion, - 

, Νεβάδων προχοαῖς χεύματα Ἰηρεΐδων.͵ 

664. TOT ATTOT. 
᾿Ενϑάδ᾽ ἐριδμαίνουσι, τίνος πλέον ἔπλετο χῶρος, 

᾿ Νύμφαι ἸΝηϊάδς, Νηρεῖς, EM 
ταῖς δὲ 'θεμιστεῦει μεσάτη Χάρις, οὐδὲ 

. οἶδεν, ἐπεὶ ξυνὴν τέρψιν ὁ χῶρος ἔχει. 

H 665. ἀγάδιοῦ ZX0A. ν 

Eloy ἐμοὶ δάφνης ἱορὸν «λέτας, ἔκτοϑὶ πόντου 
* κείμενον, ἀγραύλον κἀῖλος ἐρημοσύνης. 

ἐνθάδε γὰρ Ἰγύμφαι δενδρίτιδες, αἵ τ᾽ 0 πόντῳ 
- Nngiieg ξυνὴν ϑέντο συνηλυσίην. 

ἀμφὶ ἐμὲ γὰρ μάρναντο" δίκασσε δὲ Ἱκυάνοχαίτης, 
"nal μὲ παρ᾽ ἀμφοτέραις μέσσον ἴϑηκιν ὅρον. 

666. 44ΉΔ4ΟΝ. | 
ale κῆπον Ἔρωτα προραγοφενόμενον. 

οὗ μέγας οὐδ᾽ ὃ Ἔρως, di εὔχαρι. pep 
» P μέγαρ ἐν vinos ἀλλὰ γόμιν gigi, 

1667. araBtOr ον XXO4A3TIEOR 

Ὕδασι, xa) κήποιαι, pn "καὶ. “Διοκύσῳ, 
καὶ πόντου πλήϑω γείτονος εὐφρυσένῃ. 



IX. ERÍARIKTIKA, 288. 
“περπνὰ. δέ μοι γαίης τε xal ἐξ ἁλὸς ἄλλοϑεν ἄλλος 

καὶ γριπεὺς ὀρέγει δῶρα xx ἀγρανύμος. 
ποὺς δ᾽ i» ἐμοὶ μίμνυντας ἤ ὀρνίϑων τις ἀείδων, 

ἢ γινκὺ πορϑμήων φϑέγμα παφηγορέει, 
Dn 

668. MAPIANÓT ZX04 43TIKOR. 
εἰς περάστειον ὀνομαζόμενον Ἔρατα ἐν ἐάμαείᾳ, 

καλὸν ἄλσος Ἔρωτος, ὅπου xil: δένδρεα ταῦτα, 
πρηῦς ἐπιπνείων ἀμφιδονεῖ Ζέφυρος" 

dias καὶ ἐρσήεις ἀμαρὑσσεταὶ ἄνϑεσι λειμών, 
“πουλὺν ἰοστεφάνων ἰόσμον ἀνεὶς καλύχων" 

καὶ γλυκερῆς τρίστοιχος ἐπεμβαδὸν ἄλλος ἐπὶ ἄλλῳ. 
μαστὸς ἀναϑλίβει χεύματα Ἱναξάδορ" « 

ὅππόϑι δενδρήεντα παρανήχεται Ἶρις τ" . 
χῶρον, Auadquádur ἴνδιον ἁβροκόμων, ^ 7 

καὶ λιπαρῆς ἐὔβοτρυν ἀν ἐργάδα καρπὸς ἐλαίης ὦ 
ϑάλλει ἐφισταφύλων. πάντοσε ϑειλοπίδων" 

αἵ δὲ πέριξ λαλαγεῦσιν ἀηδόνες" ὃς δὲ μελίζεν 
ἀντῳοὸν τέττιξ φϑέγματος ἁρμονίαν. 

ἀλλὰ τὸν ἀκλήϊστον ὅπως, ξένε, μὴ ut magilópe 
- πόῤδε δόμον, λιτῆς δ᾽ ἀντίασὸν ξενίης. 

669, τὸν αὐτοῦ, 
^ cade τὸ αὐτά, 

iid 10v, βαιὸν Mir πεσὼν ὑπὸ δέσκιον P 
"Sunevoov waadvov γυῖα. πολυπλανῖος, : 

τλωρὸν ὅπου πλαϊάώνων αὐτύῤῥντον ἐς μέσον ὕδωρ. 
καλὰ solosgoUruy ἐκπροφέει στομάτων" . “1 



288 4X: ἘΠΙΔΕΙΚΥΥΚαΟ Ὁ 
ὁπλόϑι ποῤφύρέης ὑπὲρ αὔλαπος dog θάλλειν " 

ὑγρὸν ἴον ῥοδέῃ κιρνάμενον κώλνκις 
ἠνίδε' πῶς δροσεροῖο πέδον ἀειμᾶνας ἐρέψας᾽ 

ἔκχυτον εὐχαίτὴς κισσὸς ἔπλεξε κόμην. τ 
Ἰ νϑάδε καὶ ποταμὸς λασίην παραμείβεται ὄχϑην, 

. fitus ὕποξύων αὐερῳύτοι γάπης. 5.) 
οὗτος ἜΡΩΣ. 10 γὰρ ἄλλο καὶ ἔπρεπεν οὔνομα χώρῳ: 

φάντοϑεν ἱμερτῶν πληϑομένῳ Χαρίτων; 

τς 670: | M4EZHOTÓN. τ" 
- ἀκ Σμόγῃ, sls μῆλον πῇ ϑαλώττῃ ἐπικείμενον. 

᾿ Th βυϑὸν ἠπείρωσε, τίς ἐκ ῥοϑίοισιν ἔτευξεν 
ἀκτὴν ἀμφιφύτην Ades μαρμαρέοις, — , 7 

» ale δ᾽ dri κύμαφι τεῦξε πατὸν πλωτῆρας ἀφύοσεν, 
αὐτῶν £x, νηῶν χερσὶν, ἀρυομένους ; 

οὗτος ὅ πρικιλόμητις ἀνὴρ Βενήτιος ἀμύμων! 
νείσμασι, γικήαᾳς, Θησέα καὶ Πέλοπα. ^ 

Τίς τόσον. ἔργον ἔτευξε; » τὶς ἢ Ὁ »» 
. φας τὸ; ᾿ 
"Mufigdotos Μυλασεὺς τὸν φάρον Ανϑύπατος. 

672. Α4Π40Ν. 

B εἰς τὴν αὐτὴν edem. 
El τραφερῆς πάσης ἁλιλέρμονα sinion ὁδεύσῃς,, 
οὔ ποτέ μοί τινα χῶρρν ἀφείανιᾳ τοῦδε νοήσεις, 

᾿ ϑέσκελαν olor ἄξευξιν ἀγοχιλρτὸς Ἰωάννας, ἐν. 



Y. ἘΠΙΔΕΙΚΤΙκΑ. .237 
πευδαίνων βαυώλειαν ὅλης χϑονός" ἐκ ὀρϑίων γὰρ 
ερπωλὴν ἀκόρητον ἐν ἄστεϊ, Qe» Opiigov. 

εὐ 578. AdWAON. 
᾿Ἱππολύτη s καὶ ταῦτ᾽ eximi pud ms 

(874... A MBIHÓTOM.. - . 
εἰς τὸν φάρον Mlebardpsles- 

“Πύργος ἐγὼ ναύτῃσιν ἀλωομένοισιὐ ἀρήγων . 
εἰμί, Πρσειδάωνος ἀπενϑέα πυρσὸν ἀνάπτων, ^ 
καὶ με πεοεῖν μέλλοντά fgvydolsoiwiw ἀὴτὰὶξ ἡ 
στῆσεν ἑοῖς καμάτοις Ἡμμώνϊοῤβ ὃς fando 
ἐστὶ πατήρ κείνῳ δὲ | uer ἄγρια κὐματὰ ναῦται." 
χεῖρας ἀντάζουσιν, ἃ ἅτε ud ̓Ἐννοσιγαίῳ. 

Masieí δειμαίνοντες ἀφεγγέα νυκτὸς μήλην, 
εἷς ἐμὲ θαρσαλέως πλώετε ποντοπόφοι." 

«πᾶσιν ἀλωομένοις τῆλαυγέα δαλὸν ἀνάπτω, 
τῶν ᾿ἀσκληπιαδῶν μνημουύνην καμάτων. 

678. ΑΦΈΣΠΟΤΟΝ. 
οἷρ πηγὴν ἐν τῷ ̓Ολόμπῳ ὄρει. 

Τοῖς Προύσης Νύμφαις ὑποεέκομεν, ἀλλὰ καὶ αὐταὶ 
πρίσσονες ἡμείων χαίρετε Πυϑιάδες" ᾿ 

οἵ δ᾽ ἄλλαι πᾶσαι μετὰ Πύϑια καὶ μετὰ Προῦσαν - 
ἡμετέραις Τγύμφαις diosa ἹΝηϊάδες. S 
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Pe 677. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ 2XOA. 
τεῦξί μὲ πολλὰ i καμὼν "Μουδώνιοϊ, οἶκον ἄγη τόν 

τηλίκον, ἀρκτῴοις ἄσϑμασι βαλλόμενον. 
ἔμπης ox ἀπέειπεν ἀφεγγέα δώματα Molgss, 

ἀλλᾷ pa καλλείψας ἐν χϑοτὶ Soin. 
καὶ d! d μὲν εἰς ὀλίγην κεῖται κόνιν" ἡ δὲ περισσὴ 

τέρψις ἐπὶ ξείναις ἀνδράσιν ἐκκέχυμα:. 

678. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 
B κώμῃ. τῇς Σμύρνηρ» 

ly Tolg καὶ τοῦτον, ᾿αγακλείδη, μέγαν ἄϑλον, 
ϑυμῷ τολμητῇ κῦδος ἄριστον ἑλών" 

νύμφης ἀρχαίης Βάσσης πολυκαγκέα χώρην 
ὅδααι καὶ λουτροῖς ϑῆκας ἀφνειοτέφην. 

679. “ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 
Tou μὲν ̓Αξιόχῳ πόλις εὔχεται" ἄλλο γὰρ ἄλλης 

πῆμα παραᾳστείχων, ὡς ϑεός, ἠκέσατο" 
ἴξοχα δὲ κραναῇβ ῥόον ὕδατος ὥπασιν dog; 

πολλῶν πετράων σχληρὰ μέτωπα τεμών. 
7 μηκέτι φεύγετε πάντες ἀποφοϑέοντες Run 

τ᾿ πλημμύρω ψυχροῖς ὕδασιν ̓Ἀξιέφους 

680. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 
- alg παφαϑαλίσσιον κῆπον, ἐν ᾧ ἦν καὶ λουτρὸν ἐν 

ἡ ἈἩντισχεέᾳ. 

Τὰς τρεῖς μοι Χάριτας λεύσσεις, ξένε" Ποντομέδων 

γὰρ : 
^ τ γείτονος ἐπ πόντου τὴν play εἰργάσατο" 



IX. EHIJEIKTIKA, τ᾿ 299 

πὴν δ᾽ ἑτέρην ἐτέλεσσε φυτῶν εὔκαρπος ἀλωὴ" 
τὴν δ᾽ ὑπολειπομένην τοῦτο τὸ λουτρὸν ἔχει. 

681. AEONTIOr X04. TOP MIND TATPOR, 
. εἰς κόγχον ἔχουσαν. "MAgeolieqe 

*4 μέγα σοι, “:όνυσε,  χαρίζομαι" εἰς ἐμὲ Κύπρις, . 
τ΄ λούεται" & αὐτῆς σοὶ τὰ χὑπελλα φίρω, 

882. AA4EZILOTON. 
εἰς τὸν τετράπλευρον κίονα do ᾿ἱπποδρόμῳ. 

Klova τετράπλευρον, ἀεὶ χϑονὶ κείμενον ἄχϑου, 
- μοῦνος. ἀναστῆσαι Θευδόσιος βασιλεὺς 

τολμήσας, Πρόκλῳ ἐπεκέκλετο, καὶ τόσος ἔστη 
κίων ἠελίοις ἐν τριακονταδύο. 

683. .44H.A0X. 

᾿μλφεὸς ἄῤῥεν ὕδως, ᾿ἀρεδοὐσιόν ἐστι τὸ ϑῆλν". 
καὶ ποτὸν εὖρεν Ἔρωρ, κιργαμένων ὑδάτων. 

᾿ 684. A4HAON. 
- ele τὴν ἐν Τάφῳ τῇ νήσῳ κρήνην. 

ἸΩκεανοῦ ϑυγάτηρ καὶ Ἰηϑύος εἰμὶ ΤΝύχεια 
᾿ κρήνη" Τηλεβόαι γάρ us τόδ᾽ ὠνόμασαν" 

Νύμφαις μὲν προχέω λουτρόν, ϑνητοῖσι δ᾽. ὑγὲέίην" 
ϑῆκε δέ μὲ Πτερέλας υἱὸς Ἐνναλίου; 

ες 685. A4HAON. 
spia idee εἰς Ταμαρίναν τὴν ἂν Σικελίᾳ, 

“Μὴ κίνει Καμαρίναν, ἀκίνητος do ἀμείνων, 
Ml ποτὲ κινήσας τὴν μείονα μείζονα Ouing,. 



240 4X. EHIAEIKTIKA. 

EE 686. 44EZHOTON.. 
7 sj εἰς τὴν πξλη» κὴν ἀνατολικὴν τῆς Qeooulorim, 
Ἠνορέης ἀλετῆρα ὑπερφιάλου Βαβυλῶνος, 
Jiu) δέλως ἀκπεάνοιο, δίκης. βααίλειον ὕπαρχον, 
ξεῖνε, vo σκέρτησον, ἰδὼν ἐφύπερϑε, πυλάων. 
Εὐνομίηφ ποτὶ χῶρον ἀριστογέκοϑλον δδιώεις, 
Bágflagow οὗ τρομέεις, οὐκ ἄῤῥενας ἀῤῥενοκοίτας. 

, σὺ δὲ τεῖχος ἔχεις βασίλειον ἄγαλμα. 

687: 44HAON. 

Mogoás δ γράψας, ἤϑελον fal τοὺς τρόπους. 
ἀμεσιίασι δέ μου τὴν ὄρεξιν ἡ áp. 

δὲ μ᾽ ᾿Αλέξανδρον εὔλαλον, vüo AC 

688. 4440. ᾿ " 
εἰς πύλην sU me 07 07 

Τήνδε πύλην ζάεσσιν ἐδείστοις: ἀραρυῖαν, » 
ἀμφότερον, κόσμον ve πάτρῃ, καὶ ϑάμβος ὅδίταις 
τεῦξε Κλέης κλεάδας ἀγανῆς πίδυις εὐπατερούηρ, 
«“ιρναίων ἀδύτων περιώσιος ὑργιόφάντης, 
τερπόμενος δώροισιν ἀγασϑενέων βασιλήων. 

589. 4440. ^ -. 
200 εἷς τὴν Εὐγενέον πόρταν ἢν Βυϊζαντέψ, ᾿ ] 

Οὗτος Ἰουλιανὸς λαοσυάα τείχεα πήξας, 
στῆσε τρόπαιον, ἑῆς αὐμβολον ἀγρυπνίης, 

σφάζειν ἀντιβίους ἐχϑροὺς ἀπάνευϑε μενοινῶν,. 
ἢ προπάροιϑε κρατεῖν τῇς πόλεως πολέμουρ: 



1Χ ἘΠΙΔΕΣΚΆΙΚΑ — 2 

690. 4440. . 
εἰς πόρταν τὴν ἐπιϊεγομένην ξυλάκερκον lo Beers. 

Φευδόσιος τόδε τεῖχος ἄναξ, καὶ ὕπαρχος Ἔψας 
Κωνσταντῖνος ἔτευξιν' ἐν ἥμασιν ἑξήκοντα. ν. 

^691. 4440. 
. ali πόρταν τοῦ “Ρησίου ἐν Βυζαντίῳ, 

"Ἤμασιν ἑξήκοντα φμασκήπτρῳ βασιλῆϊ 
Κωνστανεῖγος ὕπαρχορ ἐδείματο riii ados, 

- 692. A440. . ἡ 2 

Βιβιανοῦ τόδε ἔργον, ὃν ἀντολῖαι δσιές τὸ 
᾿ μέλπουσιν γερὰρῶς εἵνεκεν sisti te. 

693. 4440. 

τόνδε Τύχης ἀνίέγειρε δόμον Δημήτριος ἀρχό:, 
τι. Sv πόλιν elatus, ὡς πάϊς εφίσυ. τιν 

ehe νὴ βουλῇ τάδ᾽ ἐδείματο, οὔτε πόληος 
τ᾽ ἔτι. δημοτέροις χρήμασιν, dA ἰδίοις: δ᾿ 

7 694. 4ΉΜΟΝ. 

εἰς καμάραν. 50000 

εισσαλενοῖο γόνος τόδο ϑέόκεϊον ἔκτισε " 
E 

'695." 4440. 
εἰς Moor ὡκοένονον.. Ui 

δοσὸν ἐστὶ τῆς λίϑου. 
τῶν φλεβῶν ΝΞ 



Mio IX AIMAEFKTIKA 

695.. AdHAOm. 
7 " 7 alg ἀψῖδα ἐν τῇ. βασιλικῇ lv Βυζαντίῳ, 
Τοτρρυϊόροις ἅψῖσι πόλιν Θεόδωρος dytlquis 
ἄξιός ἐστι duy. καὶ τέτρατον. ἡγιοχεῦσαι.. 

697. .4ΖΉ4ΟΝ. 
7500 εἷς ἕτερον μέρος τῆς αὐτῆς nidos, 

Ἔπρεπε aol, Θεόδωρε, Τύχης ἐϊκίονα νηὸν 
ἔργου κοσμῆσαι ϑαὗματι τοσσατίου, 

δῶρά và κυδήεντα πορεῖν χρυσάσκιδι Ῥώμῃ, 
3 οὐ Ὕπατον τεῦξεν; καὶ τριρέπαϊχον δρᾷ. 

ἦν 6985. 4440. Ν 
Móyov τήνδ᾽. ἐρορᾷς κλεινὴν πόλιν, ἣν ποτε μάντι, 

δείμαῖο, τῷ ποταμῷ κάλλος ὑπερκρεμάσαρ, 

m 699. 4440. 
΄ εἷς πηγὴν ὀνομαζομένην ᾿Ολυμπιάδα. 
- Ἔνϑεν ᾿Αλέξανδρος “Μακεδὼν πίεν ἀγλαὸν ὕδωρ. 
. μητρὸς δ᾽ εἶπε γάλακτι πανείκελα depen πηγῆς, 
fi xoi ᾿Ολυμπιάδος πάρον οὔρομα, ᾳῆμω δὲ ταῦτο. 

700. ZIN.ANIAOT. - 
ράψε Πολύγνωτος, Θάσιος γένος, Aylaopártog 

υἱός, πορϑομόνην "Diou dica t 

701. 
εἰς sal» τοῦ Διὸς κακάϑέντα. παρὰ 3 " Κικροπιδῶν. 

«Αὐτοῦ Ζηνὸς ὅδ᾽ υἵνης, ἐπάξιος: οὐδ᾽ ἂν Mid t. 
μέμψοτψο osito. fietun 



“πππιλάχκτα δα si. 

ὡφ ἀπ᾿ Ολύμπον 
᾿παασόμενος ποτὶ: γᾶν, ἄλλον Ὄλυμπον ἔχοι. 

E "dox. VMMAQ. . sun 
"Tédigob ποταμοῦ κεφαλαὶ ὕδωρ pum E 
καὶ κάλλιστον napdyorens πάντων ποταμῶν». 
καὶ ἐπὶ αὐτὰς ἀπίκετο, ἐλαύνων ἐπὶ Σκύϑας 

στρατὸν ἀνὴρ καλλιθέος καὶ ἐἀριστος πάντων. 
ἀνθρώπων “ἀἀρεῖος, δ Ὑὐτιἀσπεῦὶ, Περσεῖ 
3l πάσης τῆς ἡπεϊροῦ βασιλεὺς. 

ET ον 

"Ἡσκληπιοδότου τὸ κλέος ἀϑάώνατον, ἢ 
ὅσσα καὶ οἷα πόρεν γέρα πατρίδὶ᾿ τοῖς ἐπὶ πᾶσι 

καὶ τόδε μετρείσϑώ κοῖλον ἔρεισμα ϑόλον. 

7j. aH EaoN ͵ 
" 

dite ρὸν μι: παρερχόμεγάξᾷ us φιλάσσιυ 
πημαίνειν: ἀλγῶ, ξεῖνε, κολουόμένη. 

μίμνειν παρϑέράργον fei qiios" αὖν ἅπερ ὡμαῖς 
ἀχράσιν ""υδγώφων, εἰς γένος: oix ἐδύη; 

εἰ δὲ περιφύψῃς με meg ἀτραπιτὸν sieQ ἐσῦσον, ̂  
δακρύσαψ' pilopins wai, nur o 

a 
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707. ὙΤΑΛΙΟΥ͂ FEMINOT. 
Εἰμὶ jio ἐπ πρταμοῖς,. πελάγει δ᾽ Tod, μέτρα διαΐμω, 

«Σερυμών, Hun dios τὰ γιναιρὸν πέλωγος- 
βένϑος ὁμοῦ καὶ ἄρουρα δὲ ὕδατος. ἢ γὰρ ἐγεέρω 

ὀμηνιακῶν yag ἡδύτερον τρίβολον. 
ἔστι καὶ Ἱμμαϑίης γόνιμος βυϑός. ἄμμι δὲ, Νεῆδε, 

'.— χροίσρων ἔσϑ᾽ ὁ φέρων τὸν στάχυν, οὐχ ὃ πρόφρων. 

' 708. ΦΙΑΙΠΠΟΥ͂. ^ . 
"Ew" 'Elijcnovror ὁ Bdofugos  ἄφρονὰ τύλμῃ- 

τοὺς δὲ τύσους καμάτους πάντας ἔλυσε χρόνορ, 
ἀλλὰ «Δικαιάρχεια διηπεῖρωσε ᾿ϑάλασσαν, 

καὶ βυϑὸν εἰς χέρφου σχῆμοςμετεπλάσατο. 
λᾶα, (efi στήριγμα, χατεῤῥίζωσα πέλωφον, | 

χερσὶ Fyavileig δ᾽ σταφε κέρϑεν dg. 
ἦν δ' ἂν dit πλώειν; διοδενομένη͵ δ᾽, ὑπὸ ναῦταες, 

: ᾿ἄστατος ἐξ πεζοὺς, ὡμολόγησὲ μένων, 

709. ,TOT ATTOT. 
Εὐρώταν ὡς ἄρτι διάβροχον, ἔν ὋΝ εέϑροις, 

εβκυδ ὃ τιχνίτης ἐν πυρὶ λουσάμενον" 1 
πᾶσι γὰρ ἐν κώλοις ὑδατούιϊενος dugihiriineh. 

ἐκ κορυφῆς ἐς ἄκρους " ὑγρορμτῶν ὄνυχας, 
ἃ δὲ τέχνα ποταμῷ συνεπήφιεν * ἃ τίς ὃ πείσας 

“χαλκὸν πὠμάζειν' Bares ὑγρότερον, un 

TIO. -AMESDOTON. 
e eie ἐν Μέμφει woeapidaz: 

Ὄσφαν (z^ Οὐλύμπῳ καὶ Πήλιον ὑψωθύσια. 

ψευδὴς lotoginc ῥῆσις φαιαλώσᾳτο “οι. 
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πυραμίδες δ TiVo Iulaiüe; ἄκρα μέτωπα 
αὐρουσὶν gpvolou ἀστράσν Πβάδων. MUT 

TM. ZHNOBIOr TPAMMATIKOT, 
Αὐτὴν Tgappediójy ὅ ζωγράφος ἤϑελε γράψαι" 

^ «Βἰκτοροῖ yà γράφῳς, τὸν ἀχαπόν; εἶχαν, ἔχω... 

"72 wHTPOÁAPOT. 
«Αὐτὸν Ἰωάννην ὃ γέρων δεὶ ἐδέξωτο, ϑεσμός, 

n ἀγιβήσαρ". aids | ἴζω er, Zio. τος 

718. - ΑΔΉΣΟΝ. 
^ κε, τὴν Ἀφύρωνος, βοῦν. 

Βοίδιὸν εἰμι Méguros, ἐπὶ στήλης » δνάκειμαι. 
Χο βουκόλε; κεντήσας εἰς ἀγέλην μ᾽ ἄπαγε. 

Me «4446. 

aim Mise; " τὸ Ld ἡντανϑοῖ παρὰ fe- 
7 Togehs ὁ 

Wesen; οὐκ ἐθέλεις εἰραγέμεν μέγαρον; 

.718.. 4ANAKPEONTOZ. 

Bowxóls; τὰν ἀγέλαν nddQo vius, μὴ τὸ Μύρωνος, 
βοίϑιον. ὡς ἔμπνουν ovii σὐνεξελάσῃς.. 

716. *rot ΑΥ̓ΤΟΥ͂. - 
Bolnoy δὰ κυόκοιρ κετυξωμόνον, ἀλλὶ ὑπὸ γήῤως ". 
πε ννὺ χορίνωθῴη;. opesdparpilanto zugbBMbQur. 



H6 1 ᾿παιαξικτακα 
εὐ TS BEHNOR- 

Ἢ τὸ Bigoc χάλγειον λον Bei εἰ δ᾽ mex ͵ 
ἔκτοϑεν, ἢ ἢ ψυχὴν ων ὁ ὁ χαλεὺς ἢ ἔχει. 

- abis ἐμαπάγα τοῦτο Miqui: [OR "m ταύταν 
τὰν δάμαλιν, ταύτας δ᾽ ins ἀγεπλασάμην. 

.TA9.— ARANIAA. 
Οὐκ Prob» ne MÜpov, ἐφεύσατο" βοσλὺμέναν Ἢ 

ἐξ ἀγέλας (daos, Vias βάσει λιϑίνῳ. 

120. ANTUTATPOT ΣΙΔΏΝΙΟΥ. 

Εἰ μὴ pov ποτὶ τᾷδε Mig» πόδας ἧς ; ἥρμοσε πέτρᾳ, 
2a ἃ ἂν γεμόμαν βουὴ ἐ ὁμοῦ δάμαλις: 

m. τὸν ἅδον. . 

Méoys, τί μοι λαγόνεσφι προρέρχεαΐ; τίδιτο δὲ μυχᾷ; 
τὰ sva μᾳξοῖς οὖν ἐγέϑηκε γάλα. ] 

. 732, ΤΟΣ ATTOR -. 

Τὰν Odpaiet, βρυφορβέ, παρέρχεο, μηδ᾽ ἀπάνευθε 
συρίοδῃρ᾽ μαστῷ πόρτιν ὑπεκδῤρεσίῃ ̂. 

7.8. , TQ£ 4TTQ?, 

, Ἁ pálifot κατέχει με nald ioc: avem Qn, 
ndm βαύρων, ἀφεὸη aoi Oolam ἐδροιρόμαν. 
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: 724. τὸν (YTOT. ^; 

2 ϑώμαλις, δοκέω, μυκήσεται' ἦ ῥ᾽ ὁ προμηθϑεὺς 
οὐζὶ μόνος, πλάττεις ἔμπνοα καὶ σὺ Μύρφων. 

: 705. ΑΔΉΜΟΝ. 
βοῦν ἰδίων ποτὲ βουσὶ χαύρων μιχαϑεσαν ἐρεῦνα" 

. εὗρε μόλις δ᾽ αὐτήν, τὰς Boos ἐψιλάσας, 

. 726. 4440. . 
“4 βηῦς ἃ τίκτουο' ἀπὸ γαστόρος ἔπλασε τὰν βοῦν" 

à δὲ Μύρωνος χεὶρ οὐ πλάδεν, ἀλλ᾽ ἔτωϊεν. 

727. AAHAON. ! 
«Καὶ χαλκῆ περ ἐοῦσαι λάλησεν ἂν ἃ κερδὴ βοῦς, 

«ἃ οἱ σπλάγχνα Müguy ἔνδὸν ἐξεχνάσατὸ. 

728. ANTIILATPOT. 

4 δάμαλις, δοκέω, μυκήσεταί" ἣν δὲ βραδύνῃ,, 
χαλκὸς ὃ μὴ νοέων αἴτιος, οὐχὲ Migan. 

2. 729. 4440. s 
Fisrór μοὶ τις ἄρονρον ἐπὶ αὐχένι καὶ ζύγῳᾳ θέσω; 

εἵνεκ γὰρ τέχνας σεῖο, Μύρων, dpdoie, : 

730.. ΦΉΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΘΥΝΟΥ, " 

"Hv μὲ ἐρίδῃ μόσχος, μυκήσετὰι" ἢν δὲ ya τἀῦρος, ᾿ 
βήσεται" ἣν δὲ νομεύς, εἰς ἀγέλαν ἐλάσεε. 



$j$ — IX SHIAEIKTIKA 
751. 4440. . 

nds Μέρων μ᾽ ἔστῆρε τὸ βοίδιον- οἱ δὲ νομῆες. 
βαλλουσίν pa λίϑοις, ὡς ἀπολειπόμενος. 

* 732. MAPKOT APT'ENTAPIOT. 

Bovxóloy ἣν ἐρίδῃς τὸν ἐμόν, ξίγε, τοῦτ᾽ ἔπος αὐτῷ 
εἰπόν, 99* ἃ πλάστης ὧδὲ μ᾽ ἴδηαι Mgr. 

783. ΑΔΉΔΟΝ. Ὁ 
- Τὰν βοῦν τάνδε Μύρων, ξεῖν᾽, ἔπλασεν, ἣν ὅδε μό- ναι j w- o 

sie Dian σαίνει ματέρα δεραόμενος, 

τ 734. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΌΥ. 
Τοῦρε, μάτην ἐπὶ πόρτιν ἐπείγεαι" ἔστὶ γὰρ ἄπνους. 

] ἀλλά d ἃ βουπλάστας ἐξαπάνησο Miqur. 

735. 4440. 
Σεῖο, χαύρων, δαμάλει παρακάτϑανε μόσχος ἀλαϑείς, 

καὶ γάλα πιστεύων χαλκὸν louder ἔχειν. 

7736. “440. 
es y ré Mlqur πλάσσας οὐκ ἔφϑασας" ἀλλὰ ei σὰς 

πρὸ ψυχὴν βαλέειν, ἴφϑασι πηγνύμενος. 

737. 4440. 
χαλκείη ventus δάμαλιν. μέγα d' ἤπαφε τίχνα, 

βουκάλε' τὰν ψυχὰν οὐ προρίϑημε Μύρων. 
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- 788. IOTAIANOT ΑΠΌ 7H. AIT. 
Ἂν ot τᾷδ᾽ ἐμάχοντο Φύσις καὶ πότνια Tígra- : 

ἀμφοτέραις δὲ Μέύρων Tao» ὅπασσε vigne. 
δερκομένοις μὲν ydg, Φύσιος κράτος ἥρπασε Tézva 

αὐτὰρ ἐφαπτομένοις jj Φύσις ἐστὶ Φύσις. 

739. TOT ΑὙΤΟΥ͂. 
"Hnags xoi σὲ μύωπα Miqur, ὅτι κέντρον ἐψείδεις 

πλευραῖς χαλκοχύτοις ἀντιτύποιο βόός. Β 
οὗ νέμεσις δὲ μύοπι (τί ydo;) τόσον, εἴγε καὶ αὐτοὺς 

ἀφθυλμοὺρ νομέων ἠπερόπευσε μύρων. 

740. TEMINOT.- 

Ἢ βάσις, ἡ κατέχουσα τὸ βοίδιον, f, πεπέδηται. 
ἣν δ᾽ ἀφιϑῇ ταύτης, φεύξεται εἰς ἀγέλην. 

μυκᾶται γὰρ ὅ χαλχός" ἴδ᾽ ὡς ἔμπνουν ὃ τεχνέτας 
ϑήκατο" κἂν ζαύξῃς ἄλλον, ἴσως ἀφόσει. 

741. A44HAON. ““ ᾿ 

“Χάλκεος ἧς, ἐπὶ σοὶ δὲ γεωτόμος εἶλκὲν ἄροτρον, , 
si ζυγόδεσμα φέρων, ψιευδομένα δάμαλι. 

dila, λεύρων τέχνα πανῦπείφοχος, ὃς ot Ue ἔργὼν 
ἔμπνουν, ὥς τινα βοῦν ἐργάτιν, εἰργάσατο. 

742. 4440. [ΦΙΑΙΠΠΟΤῚ 
"anoagí μου τένοντος, ὦ γεωπόνε, - 
AMradon, καὶ σίδαρον αὐϊακεργάταν... 
χαλεὸν γὰρ ἁμῶν οὐκ ἐσάρκωσεν μύρων, 

γα δ᾽ ἐξωπόνησεν ὄψιν ἔμπνοον,, 



288. — IX- ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ. ᾿ 
ὡς πολλάκις με κἀπομυκᾶσϑαι θέλειν... 

τὸς εἷς ἔργα δ᾽ οὐκ εἴασε, προςδήσας Bdosi.: : 

743. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ. 

Θὲσσαλαὶ αἱ βόες αἵδε" παρὰ πραϑύροισι δ᾽ ̓“ϑάνας 
ἑστᾶσιν, καλὸν δῶρον, Ἰτωνιάδος - 

πᾷσαι χάλαειᾳι, δνοκαίδεκα,“Φρώδμονος ἔργον, 
καὶ πᾶσαι γυμνῶν σκῦλον dn' ᾿μλυριῶν. 

7144:.- AERNIAA. 
«τ opos ̓ Σώτων καὶ Ziuodos, οἱ πολύαιγοι, 

οἷα βαϑυοχίνων, ὦ ξίνε, * παρολκιδαν, 
ἑἙρμᾷ τυρευτῆρι καὶ εὔγλαγι τὸν χιμάραρχον 

gium εὐπώγων᾽ ὧδ᾽ ἀνέϑεντο τράγον. 

. 7145. ANTTHZ ὁ 
Sto τὸν δρόμον κεραὸν τράγον, ὡς dytodgue 

ὄμμα κατὰ λασίαν γαῦρον ἔχει γενὑῶ», 
anulus ὅτι οἱ ϑάμ᾽ ἐν οὔρεσιν ἀμφὶ παρῇδα " 

τος βόστρυχον εἰς ῥοδέαν Nui; ἔδεκτο, χέρα. 

746. ΠΟΛΈΜΩΝΟΣ ΒΑΣΙΆΒΩΣ. “ 
slo δακτύϊιον. 6 ᾿ 

“Ἑπτὰ βοῶν σφραγῖδα βραχὺς λίϑος εἶχεν Tacna, 
ὡς μίαν, ὡς ndcas ἔμπνοα διρκομένας. 

καὶ τάχα κἂν ἀπέρεψε τὰ folla" voy δέ fidos 
τῇ χρυσῇ μάνδρᾳ τὸ βραχὺ βουκόλιον. - 
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141. HAATANO. 
ἰκόνα πέντε: βοῦν μικρὸ doo alae» Tetra, ; 

ὡς ἤδη πάσας ἔμπνοα βασχομένας. 
καὶ τάχα κἂν ἀπέφευγε τὰ βοίδια "νῦν δὲ κρατεῖταν 

τῇ χρυσῇ μάνδρῃ τὸιβρωρὺ βονκόλμον. 

748. n4ATANOZ ΝΕΏΤΕΡΟΣ 
εἰς διόνεφον γογὰνμβένον ὃν ἀμεδύστφ. “᾽ς 

A4 λιϑος lof. ἀμέϑυστος- ἐγὼ δ᾽ ὃ πότας Διόνυσος, 
.$ niger mámae, ἢ μαϑέτῳ μεϑύειν. 

- ,749. OINOMAOT. 
t "εὶς Ἔρωτα ἐν Κουκίῳ γεγλυμμένον: υ 
Ἔν κυάϑῳ τὸν Ἔρωτα. ἱίνος χάριν; ἀρκετὸν οἴνῳ 

αἰϑεσϑωρ κρρδίην μὴ πυρὶ πῦρ ἔπαγε. 

. ,T50 ΑΡΧΙΟΥ͂. 
0077 ale βόας ἂν dump. 76 E 

τὰς βοῦς καὶ τὸν Ἰαὸπιν ἰδὼν περὶ dei, ϑοκήσεις. 
“μᾶς μὲν ἀναπνείειν, τὸν δὲ χλοηκομέειν. 

7561. ὩΛΑΤΑΝΟΣ NEQTEPOT. . 
4 σφραγὶς ὑάκινϑος" Ἡπόλλων δ᾽ ἐστὶν ἐν αὐτῇ 

καὶ Δάφγη" πογέρον μᾶλλον à Δητοῖδας; 

75255 ἈΣΕΛΗΠΙΑΔΟ καὶ veri δὲ ANTHLA-A. 
TPOTGEXIAAONIKERE. . 

"Εἰμὶ πὠθηϊεὸ γλύμμα σοφῆς χεράς, iv 0" ἀμεϑύστῳ 
pritupa τέχνην Q^, λίθος ἀλλοτρίη, 



252 . EX. ἘΠ) ΔΕΙΚΧΤΙΚΑ. 

ἀλλὰ Κλεοπάτρης ἱερὰν πτέαφ᾽ ἐν γὰρ ἄνάσσης 
χὰ 0d» rito xa μεθύανοαν he. 

sa Τοῦ. GCAATARAWÓR, δ᾿ ἷ ; 
- ele wbevallor Yédén dioe Rozen, ̓ς Ὁ 

ΣΧιονέη κρύσταλλος ὑπ᾿ ἀνέρος ἀσκηϑεῖσα 
Wiley ἀκηφαυίοιο mavalolov εἰκόνα κόσμαψ, 
οὐρανὸν ἀγκὰς m βαφύατυσιον bio πόστον. 

- 754.- TOP Jarror. 
τ εἰς τὸ αὐτός J 

DEW ἄγε μοι, χρύσταλλε,, dise αἰ ήυκασμένον ὕδωρ, 
τὸς πῆξεν; Βορίης. 5 τὶς Het; Nérog. — . 

765. A4EZHOTON. 
ado Zaflqo andre 

Bl μὴ χαλκὸς ἔλαμπεν, ἐμάνυο δ᾽ ἔργον ἄνακτος 
ὁ Wwe ὩἩφαίστον ὃ δαιδαλέοιο τέχνας, . 

αὐτὴν ἄχτι “Σκύλλα ὀίσσατο τηλόϑι λέύασᾳ» ἢ 
ἐστάμεν, ἐν πόντου γαῖαν ἀμειψαμέναν" 

τόσσοκ' ἐπισσείει, Ἰόασον νότηκ ἀντία qaia, 
* οἷον ἀπὸ πελώγευς συγκλογέουσα νέας. 

756. AIMIAIANOf. 

gris sive di na ἃ Mog VIR βῥνξζενν,", 
τ Πραξίτολες. λῦσον, xal-adis κωμᾶσομαι. ὦ 

τὸν δ᾽ ἡμῖν οὐ χῆρας τό ἀλρωνάρ, ἀμ} d mere 
“Σρῃναῖς κώμου βάσχεριός dave. 
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wv. 870i ZR INLAOY ] 
"glos τόδ᾽ ἔγραψο ἱορίνθεος, o 

Ἰἑφσίν, ἐπεὶ Mies γα) Told περοψόξοε ̓ 

758. ΤΟΥ τοῦ. 
Et εἰς T 

“Αἰμων ἔγραψε τὴν θύραν τὴν δεξιάν: 
τὴν δ᾽ ἐξιόντων δεξὶ » diorinig. 

INED P 

"58. iMd ERRTON. 
PME 

Masi κατσχὸν ἐν (ATI dox Won, "A E 
ὑπεραπατηϑεὶς τῇ ϑέῳ τῶν χρόμάγων. «Ὁ 

761... 4BAABIOTSEAAQVETPIQT. 
εἰς Bono "Aapyrióden ἑαμμαῖον. 

Hgaiazóz μὲ ἐκίλλσσε καμὼν χρόνῳν ἀλλὰ KoBilja 
ἀρδρὸς ὑπὸ ϑαλώμων εἴλοτο λαϑριδίως; 

"ayylon δ᾽ ἔπορεν-«ρυφίης βνημήβονιεὐνῆς- 
τὰ i peeling εἶ mof αἰνεάθαι, 



384. OIXUEBIAEIKTIKA 
168. TOTHIANOF: MILOSEB. AIT. 

" v 2r alo βρχογφεκὸν' πέλεμνν»υ" Sos 

"By pi dyigebens: πέλεκυς βιεψάφοισι. 'δοκρύεις 
τ ἢ δὲ vereri fors de μόνον. 

EN 

764. Ráribr siArNTiaprOR. 
ὡ τ εἰς κωναπιεῶγα. 

^06 | fnglv τινα ϑῆρα, xay οὔ τιγαὶ mdi ibm 
οὗ πτερὸν ἀγῥεύω πλέγμασιν ἡμετέροις, 

ἀλλὰ βροτοὺς ἐϑέλονταρ. ἀλεξήτειρα δὲ τέχνη 
. ἀγέρα uid xivtgoy disvdjitkav 
Uds nis t ifa μεσημβριάοντα φυλάσσει, 

H δὲν. &gdnpirign τείχεος rvdgpy.- LL 
ὕπνου ν δ ̓ἀστυφέλικτὸν d, ἄγω χάριν. ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς 

δμῶας μυιοσάβνυνι φύομαν᾽ ,δὲμεκίης. 

. "766. TOT ATTORE 
tese. 

- Καλλιγόμοις λέκτροις περικέδγαμαν;, εἰμὴ δὲ κεδνῆς 
δίκτυον οὖ, Φρίδης, ἀλλ᾽ ἁπαλῆς ZI 

ἀνέρο δ᾽ ὑπνώὀντὰ {τῷ πολϑωπὶ καλύπεε 
ζωοφόρων ἀνέμων. οὐδὲν ἀεεμβόμενον. "077 

d οι Ai4eror. 2x04 tIKÓR 
αι εἰφ' τὸ ἀϑεδι- cc 

πλέγμααν Vr eren dris quppl jte qni m 
ἔϑνεα, καὶ ἐαχενοὺς ἴνάοβεν. ὀρναλέχφυζν 

αὐτὰρ ἐγὼ ἀεύειν: ἐπιπὀρσορμὼογ οὐδέ γαλὺ πέων: - 
ἔνδοϑεν, 31Y εἴργουμδιβιον ἐνινχεμένουρ, 



IX. Ἐπι ΕἸ ΚΤ Και. 
οὐδέ μὲ ng λήρειε, «αὶ εἰ βρᾳχὰς ἔπλετο, κώγῳ 

ἡμετέρης διαδὺς πλέγμα λινοστᾳσίης. ον 
ὄρνεά ποὺ oido μερόπεσσι δὲ erga, φυλάσαω. 

E) [és τις ἡμείων £011. dixsudssgog ; E 

767. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 
. εἰς Md ᾿ ἐς 

“Ἑζάμενος μὲν τῇδε παρ᾽ εὐλάϊγγε τραπέζῃ 
παίγνια κινήσεις τερπνὰ βολοκτύπίης. 

μὴτε δὲ νικήσὰς μεγαλίζεο, piv ἀπολειφϑεὶς 
ἄχνυσο, τὴν ὀλίγην μεμφόμενος βολίδα. 

καὶ ydo ἐπὶ σμικροῖσι »ὁορ διαφαίνεται ἀνδρός" 
παὶ αὗβας ἀγγέλλει βένθος ἐχεφρουύνης. 

768... “τὸν ATTOT. . : 
εἰς τὸ edel ᾿ 

“Παϊγνία μὲν τάδε πάντα" Τύχης, δ᾽ ἐτερύτρρπὸς, δρμὴ 
“ταῖς ἀλόγοις ταύταις ἐμφέρεται βολίσιν. 

καὶ Byosíov βιότον σφαλερὸν μίμημα »φήσεις, 
yi» μὲν ὑπερβάλλων, νῦν ΕΝ ἀπολειπόμενος. 

αἰνέομεν δὴ κεῖνον, ὃς ἐν fhéio τε κύβῳ το “ 
χώρματι καὶ λύπῃ μέτρον ἐφηρμόσατο... 

τ 769. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 2 
: "TT d 

Τοῖς uix agnivéoi τάδε παίγνια" τοῖς δ᾽ ἀκρλάπερις 
λύσσα. καὶ ἀμπλαχίη καὶ πόνος αὐτόματος. 

ἀλλὰ a) μὴ λάῃς τι ϑεημάχον ὕστατος ἕρπων;; 
μηδ᾽ ἀναροιβδήαῃς φινοβόλῳ πατάγῳ. . 



266 IX. EDIAEIKTYKA, 

δε γὰρ μῆτε πονεῖν ἐν: ἀϑύρμααὶ, μήτὸ το mitur 
ἐν σπουδῇ. καιῤῷ δ᾽. ἔσθϑι νέμειν τὸ περέσεον. 

770. HATAUT ΣΙΦΖΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 
εἰς ποτήριον οἰκείας͵ ϑυγατοὸς παρϑένου: 

Xillog ἀνικήτεια τὸ χρύσεον εἰς ἐμὲ τέγγει" 
εἰ ἀλλὰ παρασχοίμηρ καὶ πόμα νυμφίδιον. 

^ 77... ἸΟΥΆΤΑΝΟΥ ATO ἐπ. AIT. 
εἰς φιάλην ἔχουσαν᾽ ̓ κεβουμένουρ xotg. 

Οὕτω Βάκχον. ἔδεκτο, Θέτιρ. »» μῦϑος riens 
-. ὀψὲ μέν, ἀλλ᾽ εὗρεν πίφειν / ἐτητυμόηρ, . 

! $727 KA HIARONOT. 

Οἰνεχόῳ φίλον εἰμὶ udvo δέπας, οὔνεκιν αὐτῷ" 
To Βάλχον ἀολλίζω τὸν περιλειπόμεγον. 

nO OTI HAAAAAAS ἢ 
Χαλκοτῦπος τὸν Ἔρωτα μεταλλέίξας ἐπδηρε. , 

τήγανον, οὐκ ἀλόγως, * ὅτι δὴ καὶ αὐτὸ gia 
᾿γίϑει, 

714. TAATKOT AGHNAIOT. 
-4 Büya Hapla ui», ἐρεψύχωσὲ δ᾽: ὃ γλύπταρ 

τππὸν λίϑον" ἀνϑιρώσκει δ᾽ ὡς βρομιαζομένα. 
ὦ Σκόπα; ἃ ϑέοποιὸς ἐμήσαίο τέχνα 

ϑαῦμα χὶμαιροφόνον, Θυιάδα μεινομέναν. " 
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:ΤΊ5. ΟἿΤ7ΟΥ͂ ΑἸΤΊΟΤΟ Ὁ 

^H Bim Κρονίδην, “Σάτυρον ϑέτο" εἷς δὲ χορείαν, 

ϑρώσκει μειχόμενορ, ὡς βρομιαζόμενος. ̂  

Th AIOAn POT. 
εἷς κεύσταλλον γεγλυμμένον, "ulu 

Ζιόξιδος ἡ χρονὴ τι καὶ ἡ χάρις" ἐν δὲ μα poe 
κρνατάλλῳ, τὸ καλὸν δαίδαλον; ᾿ἀρσικδῃ 

γράψας τοῦδε ̓ἐπαρενὶ ̓Σότυρήϊος" wy) δ᾽ doy 
εἰκών, καὶ μεγάλης λείπομαι οὐδ᾽ φλέγον. 

TUM exams 

"δ᾽ ὡς ὃ πῶλος χολκοδαιδάλῳ τέχνῳ 
πορωνιῶν ἕστηκε" δριμὺ γὰρ βλέπι 
ὕψανυχενίζει, καὶ διηνεμωμένας, x 
κορυφῆς ἐϑείρας οὐρίωκεν εἰς δρόμον. 
δοκέω, χαλενοὺφίεν, γεέρ'ἡνιυστράφοξ, 
ἐναρμόσῃ γένυσαι, αἀπικιντρίσῃ, . 
ὁ σὺς ndtos, Αὐσιππε, καὶ sag nlleg /.:. 
mé] ἐκδραμεῖται" sj Viro γὰρ ἐμπνέμ χ. ν 

. 718. ΦΙΑΙΠΠΟΥ͂. 
Tias τὴν φερέκαρπον ὅσην ἴζωκε περισχὼν 

ὠχεανὸς μεγάλῳ Καίσαρι πειϑομένην, 6. 
καὶ ᾿γλαυκὴν μὲ ϑάλασσαγ ἀπηχριβώσωτο * καρπὸς 

κερκίσιν ἱστοπόνοις πάντ᾿ ἀπομαξαμένη: 
Καίσαρι δ᾽ " ἀκείνου χείρις ἤνϑορεν" ἦν γὰρ ἀνάσδης 

δῶρα φέρειν τὰ ϑεοῖς καὶ vir ὁ ἀφειλόμενα. 
mh. μ, 
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- 219. ΑΔΈΖΠΟΤΟΝ. 
| pas ei ἸὩροϊόγίου τοῦ dr τὴν inl τὴν κειμένην 

εἰς τὴν feni νον ἢ 
“Δῶρον Ἰουστινοιο τυραννοφόνου βασιλῆος 

καὶ Σοφίης ἀλόχού, qiyyof ἐλευϑερίης, 
ὡράων σκοπίαζε σοφὸν σημάντορα gala» 

αὐτῆς ἐκ μονάδος μέχρι ἀυωδεκάδος, 
ὅντινα" ̓ σνληθέγεα, Hnc ϑρόναν. ἡνι,βρεύων .. 
- e ̓Ιουλιανὸς Peer ied 

tgo. MAERHOTON, 
UC εἴς ὡρολόγιον. C 

᾿Ὠρανὸν ἃ χωρεῦσα συφὰ M$os, ἃ διὰ αὐῖϑοῦ C 
γνώμονος dello παντὶ μερισι μένα. 

n ame 
TBi. AMEAOR.. 
εἰς κώγκελον. οἱ κίας. 

Ἦν κλείσῃς à, ἀνἐωγα" καὶ ἢ» ótt; delen 
τοῖος f τηρεῖν σὸν δόμον οὔ Qixagihiz : 

762,. TATAO? IAENTLAPIOT, 
cox e s εἰς δρολάγεονε" 

deb μεστύλλουσι δρόμον dus ovridos Md 
ἀνέρες ὡρέων ἀμφὶ Quudendi-- 

1 Báo δ᾽ ἠελίοιο ταλαντέψουσι κἐλεύθους, 
ἐ πόλον με γαίης μῆτιν ἐρεισίμενοι. 



ΑΧ. EHIdEIKTIKA, 269. 

so - 783. -RdBAON. 77. : 
ale Enipaiberore : 

γενδράσι» Ἷ Ἑρμῆς εἰμί" γυναϊξὶ δὲ Κύπρις ὁρῶμαι. 
ἀμφοιόρων. à φέρω" σὐμβολά μὸι τοκέων. 

ποῦνεκεν οὐκ ἀλόγως ut τὸν 'Ερμαφρόδιτον ἔϑεντας 
ἄνδρογύνοις lovrgéis, παῖδα τὸν ἀμφίβολον. 

. 784. A4HAON. 
δ τος ale λουτρὸν μίκρόν: 

“Μὴ apio βαϊδῖσ!" χὰρὰ βαιοϊαιν 

7 εἰς καμάραν τοῦ. φόρου πιρὸς τὴν δύσι». 
Μαηνᾷς γρύδεον ἔργον ἐδεἰμᾶτο πᾶσιν lita, . 
χυδαίρων ἡτολίρϑρον ἐριχρύσων βασιλήων... 

περικαλλέα βωμόν, ς 
᾿αυξουκῆς καὶ IruiMdv juger po» ϑέμεγοι͵ 

ἀνγαΐται, χώρης σημήϊον - ἀμμορίης δὲ 
sis ἄναξ μακάρων ἐστὶ μέσος Κρονίδη, 

ΕΝ 349Ponpr HATPIKIOT.- 
civ Me τόπον. ἐποξενουμέσων. ^ 

7 "0 spliedied avos; καὶ ὀνέστιον ἴχνος ἐλάύναν, 
ἀφ᾽ ὁδοιπορίης, ii dub ναυτιλίης, — 

ἐνθάδε νῦν προῤιών, ξεῖν, στῆσον σἰόδα [digo] 
svo γαιετῴεῖν ἐθέλων, olken vdd . 

Aha- . 
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εἰ δέ us καὶ τὶς ἔτευδεν ἀγακρινέοὶς, πολιῆτα, 
00 Eüépos, Φυρίης φρχειφεὺρ ógub 

788. AAEXITOTON. 

“Ὀιβίον ἀνϑρώπόιαιν ἔχει dog ἄμβροτος αἰὰν 
σῇσιν ὑπὶ ἐννεοίῇς, εὐγενέτειρα Τύχη. 

στόματι γὰρ σᾷ ndis φέρει xls, d ποτό guge 
δεξιτερῇ πὼρέχῃς αὐχένα. ϑεσπέσιον. 

τούτῳ καὶ βασιλῆ:ς ἀμύμονι ἀρμόζονται;, 
καὶ λογίων' ἀγέλης ἄμβροτοι ἡγεμόνες. 

καὶ νἥις λιμένεσσι δαώτερον ἀμπαύονται. | 
σὴν δὲ ἀφηγοσύνην φωζόμεναι neldyu* 

καὶ πόλιες χαίρουσιν ἀμύμονες; ἠδὲ va λαοί, ' 
“καὶ ϑαλερῶν πεδίων λεέμακες ἀμβρόσιο, 

^solvina σὺν θεράποντα πρὸς ὄλβιον. ἀϑρήσωσο 
* 

εὐ, 789. "AdpzmOTON. 
Tésrova μὲ oxonlajs δοφῶν κοημήτορα uldwr, 

ἰϑύνοντα τέχνην εῤεπίης κανόνι. 

790. aNTIHATPOT. ἡ 
τίς mos! da! Οὐλύμποιο μετάγαγε παρϑενεῶνα, 

τὸν πάρος οὐρανίοις ἐμβιβαῶτα δύμοις, 
ἐς πόλιν ἀανδρόχλοιο, ϑοῶν βασίλειαν Ἰώνων, 

τὰν δορὶ καὶ Μούσαις αἰπυτάταν Ἔφεσον; 
ἃ de δὺ φιλαμένα, Τιτυοκτόνα, μέζον Ὀλύμπου - 

τὰν τροφόν, ἐν ταύτῳ τὸν σὸν lav ϑάλαμον. 



s 
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791. A4HOAADNIAOT. 

Mil nipinigés σηκόν, Kusipsum, ϑαλάσσῃ 
το πρηπῖδας βυϑέαιρ οἴδματι πηβαμένη,. 

gelu δ᾽ ἀμφὶ σὲ πόντος, ἐπὶ ζεφύροιο πνοῇαϊν 
ἀφρὸν ὑπὲρ νώτου κυάνεον. πεδάσαρ. 

- sirena δ᾽ εὐσεβίης, νηοῦ ϑ᾽ ὃν ἐδείματο oio 
“Ζιόστυμος αὐχήσεν * μέζονα φλανσι ἠᾶφον. 

192. .ANTIHATPOS, ᾿ 
᾿Νιαίνῳ πόνος οὗτος: depuis [δὴ Ilo 

ἤσκημαι πάσης ἠφίον dime i 
δώματα δ᾽. Δἰδωνῆος ἐρουνήσαντοφ Ομήφον 

τ γέφραμμαι κείνου πρῶτον d Seririmem. : 

793. IOTAIANOT. Am. fH. am 

JIáquo τήνδε Μύρωνος ἰδών, τάχα τοῦτο βοήσιπ" 
Ἢ Φύσις ἄπνοός ἐστιν, ἢ ἔμπνοος ἔπλετο τέχνη. 

...794. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. ει 
Βουχόλε, τῇ meobier pr βιάζεαι ἴσχεο κὐσσωνν. Ὁ 

oi γάρ μοι τἐχνὴ καὶ τόδ᾽ ὅπασσεν ἔχειν. ΄ 

m , 195. TD? ATTOR.. 
Ἢ gi». linis, Migne σοφός, ἢ τάχα πόρτιν 

χάλχωσε, ζωὰν ἐξ ἀγέλας ἐρύσας. 

796. .TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
IIldaza Mur, σέο πόρτιν ὁδοιπόρος P 

- Χαλαιοῦ δὲ quósag qu rio ἐφαιράνη.. — 7. 
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. 798. .TOT 4TTOT . 
τ Klsogdp μὲ λέων χαίκει στόμα, χερσὶ δὲ ἀείρεν 

γεοπόνος. ζούχλην, ἀγρονόμος ορῦνερι. 

ει 788.. TOT αὐτὸν EM 
. 1λῆϑι, Μύφων" vifvr σε βιάζεται ἅπνοον ἕργον. 
7 dx φύσεως τἔχνη" οὗ γὰρ φῦσιν εὖροτο τέχνη. 

' 799. ᾿ΑΖΦΉΜΜΟΝ. 
ἂν τῷ πάριρυφᾷ κίονι τῷ ὄντι εἰς τὸ diniadíquap. 

Εὔνους uiv βασιλεῖ Movotjuoc- ἔργα βοῷσων 
δηρύσιᾳ ἀϑεναρὴν πράγματα αἰατιν, lr; 

Movatios ἱΡώμῃ δ᾽ ἐχαρίασατο, xai βαυρλῆφος 
εἰκόνα ϑεσπισίην ἐντὸς ἔγραψε δόμων. 

τιμὴν! μουσοπόλοις, πόλεως χάριν, ἐλπίδα πδύρων, 
Γ΄. ὅπλα δὲ τῆρ ἀρετῆς, χρήματα τοῖς ἀγεϑοῖς, 

.800. 4440. 

x Ταῦτα λόγοις diDquer ἑκὼν παούσήλιος ἔργα, 

901. 4440. 
Movaelov τὰ μὲν αὐτὸς ἐτεύξατο, πολλὰ δὲ σώσας 

᾿σεῶτα σφαλερῶς, ἥδρασεν ἀσφαλέως, 

802. ᾿ΑΔΉΛΟΝ. 
εἰς εἰκόνα Μάρωπνοῦ falling. 

Ἀκορφὴν τήνδ᾽ ὁράμς ζῶ ἐναλίγκιον ὅπη, 0c 
“Μαρκιανὰν φορδόναι, βφοτῷν βασμῆρι γενέθλης" 
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. IX RmRIARIRTIKA 30 
δεξιτερὴν δ᾽ ἐτάνυσσε, Oorra Sensor inuya— 

δοςμενέος καϑάπιρϑεν, ὅτις ψεφαλῇχμεν deique . , .- 

^e UR LE a 

:ox 803. AdHUÓONo e 
εἰς εἰκόνῳ Σοφίας Αδγοίυνης ἐν, τῇ εἰρόδῳ νοῦ 

. ; "Meme. 0 0 s 

AMücorlay δίσποιναν Ἰουλιανὸς πολιοῦχος΄ “"" 
ὡς σοφίης μεστὴν ἄνϑετο τὴν Ζοφίην; 

2001804 440, τς, 
"ilg τὴν στήλην Ἰουστένου βασιλέωρ, 7 

"Ἰουσείνονικατὰ χρόας τὸν δεσπότην ἢ 
Ἰονμανὸς ὕπαρχος, ὡς εὐεργέτην. τ. il 

. ᾿ 806. A44HAON. 

εἰς στήλην Ἄρεως κεχωσμένην ἐν Θρήκηι: 

Εἰσόκα ϑούριος ἀὗτος ἐπὶ χϑονὶ κέχλιταὶ ἔφης, 
᾿ οὔποτε Θρηϊδίης ἐπιβήσεται ἔϑνεα Τύτϑων. 

ἜΤ 806. 44H4ON. "777 7 
t εἰς ὡρολόγρον. , s. 

᾿Κῆπος iq» ὅδε χῶρος" ἀπὸ σκωρῶν δὲ avida. 
πυχεορρᾳνὴς τελέϑων ἔσκεστεν don. ... 

νῦν δὲ παναιγλήεντα καὶ εὔδιον εὗρε τελέσσαι: 

Σέργιος αὐάπτης μυϊειπόλος τριάδος, 
ἶνϑα μέϑος στᾳτὸς οὗτος ἀειδίνητον ἀγώγφηγ C. 

, ἀπεώκεᾳ ἀγγέλῳ ἄντυχρα pigevitis j^ iSo 



ies Google 
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. MTOB.- TOT ΑΥ̓ΤΟΏ . 

Εἰκορᾷων με λέων χαίνει στόμα, χεροὶ δ᾽ ἀείρω 
᾿γμοπάνορ, ούχλην, ἀγρονόμος Spiri. 

ων 798. TOT αὐτὸν, 

. Ton, Mipar" cien τάῤνη σε βιάζεται- Ts gen 
ἐκ φύσεως τέχνη οὐ γὰρ φῦσιν sDpero τέχνη. 

." 799. AJRAON- 

δηρκίσιβ " ἐϑεραρὴν πράγματα πίστιν. ἔχει... 
Movatios ἹΡώμῃ δ᾽ ἐχαρίασατο, καὶ βαυρλῆφος 

εἰκόνα ϑεσπεσίην ἐντὸς ἔγραψε δόμων. 
τιμὴν μουσοπόλοις, πόλεως χάριν, ἐλπίδα ᾿πδύρωνγ, 
τ 4 ὅπλα δὲ "ie ἀρετῆς, χρήματα τοῖς ἀγαθοῖς, 

.800. 44440. 
- Ταῦτα λόγοις ἀνέϑηκεν ἑκὼν Movosiuog ἔργα, 
ὅν L9mmaiboy καϑαρῶς ὡς. ϑεός ἔστελόγος. i. 

ETE un un 
801. 4440. 

“Μουσείου τὰ μὲν αὐτὸς ἐτεύξατο, πολλὰ δὲ σώσας 
ovra σφαλερῶς, ἥδρασεν ἀσφαλέως, - 

802. A4H4ON. ^ 
εἰς εἰκόνα Masacvod βμόϊζέως, 

"Maggi? τήνδ᾽ δράᾳ Gin ἐκωλίγκιον ὅπλῳ, «o. 
Maguavir gepiivu, (qose βασιλῆα γενέθηηε" 
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IX. RHIDEIETIKA 30 
δεξιτερὴν δ᾽ ἐτάνυσσε, dorsa δὲ πῶλον ἐπείγει 
ϑαιμοίορι γαϑάερδιν, δι ὅστις odi d m . 

^ 
: 7 808. ΑΔΗΛΌΝ: " 

εἰς εἰκόνῳ Σοφίας Αὐγοίννης ἐν. «ἢ εἰρόδῳ νοῦ 
᾿ 20 Emme ὉΠ να" 

᾿ἁὐσονίων δίσποιναν Ἰουλιανὸς ποξεοῦχος “Ὁ 
ὡς σοφίης μεστὴν ἄνϑετο τὴν Σοφίην; 

2001804. 4440, οὐ. 
"als τὴν στήλην Ἰουστένου βασιλέωρ, 

"Ἰουσείνον asd χρέας τὸν δεσπότην Ι 
"Iovlaavóg ὕπαρχος, ὡς εὐεργέτην. 1. 

806. 44ΉΔΟΝ. 
εἰς σεήλην tes κεχυσχένην ἂν ef 

Εἰσόκε ϑούριας ὀὗτος ἐπὶ χϑονὶ κέκλιταὶ 
ς οὔποτε Θρηϊχίης ἐπιβήσεται ἔϑνεα Τύτϑων." 

806. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Ito εἰς ὡρολόγοον. 

κῆπος ἔην ὅδε χῶρος. ἀπὸ σκιρῶν d nivoloy, 
πυχεορανὴς τελέϑων Landi Son. 

νῦν δὲ παν αιγλήεντα καὶ εὔδιον εἶρε τελέσσαι 
Σέργιος mite qm ardor τριάδος, 

ἴνϑα Mb m uu ἔοι ἀειδίρατον ἀνώμρην s. 
ems ils 
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807: 4440. 
Meyari] Φαέθοντα βιάζεται ἁρβονικοῖσν 

γνώμοσιν dygrótiw τὸν δρόμον ἠελίου" 
βαιὸς δ᾽ ἀμφιέπει Mas ἄντυγας Ἠριγενείης, 

ἀρονόμῳ σοφίῃ καὶ σκιύεντι vin. 
ἡ Σεργίου ἀρχιερῆος ἐπρυρανίῃσιν ἐφετμαῖς 

τοῦτο συνειργάσϑη ἔργὸν ἐπιχϑυνίων. " 

B08. "KTPUT ΑΠῸ TILAT-N. 
εὐ πο οἷς τὴν Μαξιμένου olxíav. 

4üpato Ἁαξιμίνος vtoriryéoc ἔνδοϑι Ρώμη, - 
αὐταῖς ἠϊόνεσσι ϑεμείλια καρτερὰ πήξας. 

- ἀγλαΐη δέ μοι ἀμφὶς ἀπειρεόίη τοτάνυσται. 
πῇ, καὶ τῇ, καὶ ὄπισϑεν ἔχω πεόλν " ἀλλὰ καὶ ἄντη» 
πάνϑ᾽ ὁρόω γαίης Βιϑυνηΐδος ἀγλαὰ, ἔργα. - 
ἡμετέροις δ᾽ ὑπένερϑεν ἐφισϑενέισσι ϑεμέϑλοις 
πόντος ἁλὸς mpogogas αυλίνδεται εἰς ἅλα ὅϊαν, 
τόσσον ἐπιψαύων, ὁπόσον χϑονὸς ἄκρα διῆναι. 
πολλάκι δ᾽ ἐξ ἐμέϑεν τις ἐὸν μέγα ϑυμὸν ἰάνϑη, 
βαιὸν ὑπερκύψας, ἐπεὶ εἴριδεν ἄλλοϑεν ἄλλα, 
δένδρεα, Bápain, νἥας, dla, πτόλιν, ἠέρα, γαῖα, 

] 809.. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Πίνδαρον ἵμερδεντα παρ᾽ ὕδασι Κῦρος ἐγείρει, 

οὕνεκα ψορμίζων εἶπεν ἄριστον ὕδωρ. 

810. AAHAON. . 
Οὗτος "Towtvlvor Ζοφίης σχεδόν" ἀμφότεροι δὲ 
χρύσιον ἔργὸν ἔνενδαν dii! ̓έσσυῤόοιο ϑριώμβον, 



IX ἘΠΙΔΕΙπτκα 03. 
᾿ 811. 4440. 

Φαιδρὸν Ἰουσεινινὸς ἄνοξ ἐμὲ χῶρον ἐγείρει, - 
"Helles παρέχων ϑάμβος ἀνερχομένῳ. ^ iv. 

οὔποτε γὰρ τοιοῦτον ἐπὶ χϑονὸς ἔδρακο κάϊλος - 
ς ὑψόθεν οὐρανίην οἶμον ἐπέρχόμενος, 

812. 4440. ͵ 

Θεῖον Ἰουστῖνον, καϑαρὸν φρονρήτορα ϑεσμῶν», 
“Δμνῖνος καϑαροῖς ἐν προϑύροισι Δίκης. 

813. 4440. : 
εἷς Σοφίαν τὴν Ἰονατένου γυναῖκα. 

πῆς Συφίης τόδ᾽ ἄγαλμα die προπάροιϑε ϑυρων ̓ 
οὗ γὰρ ἄνουϑε δίκης ἔπρεπε τὴν ροφίην. 

. "A4 4440. 
εἷς λουτρόν, 

Νύμφαι Ἰνηϊάδες, μετανάστιοι, οὖ Spa πάσας 
ἥξειν ὠϊόμην χεύμασιν ἡμετέροις" ᾿ 

εἱ δὲ τόσην τὸ λουτρὸν ἔχει, χάριν, οὐδὲν ὀνήσεν 
d φϑόνος, εἰ ΝΝύμφαν πᾶν ἀπέλειπον ὅδωφ. 

815. 4440.5" 
εἰς τὸ ehié. : 

Χεῖνε, τί νῦν σπεύδεις ὁρόων ἀκεσώδυνον ὕδωρ 
εὐφροσύνης πὸ'λοετρόν " ἀποῤῥίπτει μελεδῶνας 
μόχϑον" ἐλαφρίζνν" τόδε pip holes Ἀδιχαήβ, 6, 
ὃς κρατερῆς fieiilie αὐλῇρ sry e perebes. 



208. — IXvWIIMEDCTIKA) 
816.4440. 

vi Ele μενσίῥριον τῶν Εὐβούλου. 
"Avila. Τηλεμάχοιο καὶ ἐγγύῚθι Πηνελοπείης 
τίπτε πολυφρώδμων πολυταρβία χεῖρα τιταινως 7. 
οὐκ ἐρέει μνηστῆρσι τεόν ποτε νεῦμα τιϑήνε. 

817. 4440. 
: εἰς ἐνδυτὴν ἑαυτοῦ ὦ 

«ἐν τῇ τραπέζῃ τῶν ἀχράντων θυμάτων ^ 
. παϑῶν τυϑέντας τῶν ὑπὲρ Χριστοῦ γράφω 
οὔςπερ γὰρ αἰτῶ πρὸς φκέτιην ἔχειν Πέτρος, 

!— φρικτοῦ ἐέϑεικα τοῖς σκεπάσμασιν τόπον. 

NUS 848. 4140. M 
"εἰς δίσκον ἄλλον ἐν spe 

Kol Πέτρος ἄλλος τὰν τάφον τοῦ Κυρίου 
τὸν ζωοποιὸν εἰριδεῖν μὴ συμφϑάσας, 
ἔγλυψα“ δίσκον, μνήματος ϑείου τὗπον, 
ἐν ᾧ ἐδ Χριστοῦ σῶμα κύψας προῤβλῆπω. ^ 

ὦ α . ^ 849... A4HAON. 
τοῦ 070 ale ποξήριον ἐν τῷ ad 

᾿Ἀρατὴρ νοητὸς πνεύματος ϑείου βλύσει 
^ κατανύξεως ῥοῦν ἐγχέῳ ταῖς καρδίαις. 

m ἢ éao. 4440. E 

Τοῦτον Ἰουσεινιανὸς ἀγακλέα δείματο χῶρον Ὁ, 
ὕδατι" καὶ γαίῃ κάλλος ἐπιαφεμαίθας,. «i. 
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824; 44HAQN: 
Jielguvos δμετίρην dprvivnignoo τε καὶ ἄργα" οἷν 
αὐδήσει χρόνο tl; Tos φόλος d dores ip 

τε σα n 

822. 4440.’ ] 
VCTElguvelsnor ἔχων εβ' ξώδεᾳ ναὶ. ἔνοφα..: τ 

“ἐργῦύνεος- πόλος οὗτος, ὅπη Φαέθοντα Σελήνᾳ" - 
; Morena ἀντιτύπων πὶμπλαμένη quiere 

nXavie δ᾽ ἑκάτερθε, ial ἀντιϑέοντες dije ^ 
ἀρδροβξης γενιῆς πᾶσαν ἄγουσι im 

^s 
EN Le nes 

823: HAÁTANOZ. 

Σιγάτω λάσιον δρνάδων λέπας, οἵ 7 ἀπὸ πέτρας 
ΤΟ) κρρυνοΐ, καὶ (fingi πουλυμιγὴς τοκάδων, 
αὐτὸς ἐπεὶ σύριγγι: μελίσδεται εὐκεῖάδῳ πάν), 

ὑχρὸν ἱ ἱεὴς ζευκτῶν χεῖλος ὑπὲρ καλάμων" 
el δὲ πέριξ ϑαλεροῖσι χορὸν ταῖν Ἡστήσαντο «τ " 

᾿“τδριάδες Νύμφαι, ΙΝύμφαι ἩἩμαδρυάδες. . 

B 

824. EPTKIOT. V n 
Εὔστοχα ϑηροβολεῖτο, κυκαγέται, ol ποτὶ ταύταν 

᾿Πανὸς ὀρειώτα νισσύμενοι σκοπιάν, 
ala roig βαίνοιτε ποποιϑότες, αἴτε σιδάρῳ, 

αἴτε καὶ Ἰξευταὶ λαϑροβύλῳ δόνακι" 
κἀβέ τις ὑμείων ἐπιβωσάτω" οἶδα πο ἄγραν 

κοσμεῖν καὶ λόγχαν, καὶ λίνα, καὶ παλάμουρ, 
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826.- A4HAOR. 

Εἰς δλιὴν Bavec dele, καὶ διὰ μηδενὸς (geo guedpavom, 
"ἂν b rds Heri lero 

“Πιᾶχά μὲ τὸν δυρέρώτα καὶ ἐξ ὕδέτων φύγεν χά: -- 

: 826 4449. d 
^. El-Zd:gos xpjry ἔφᾳσιῦγα, καὶ "Egusn καϑεύδοντα. 

. Τὸν Beoploo Σάτυρον τεχγήσατο δριδαλέη zug, 
μούνη ϑεσπισίως πνεῦμα βαλοῦσα λέϑῳ. 

slg] δὲ ταῖς δγύμφαισιν dpiyaog: ἀντὶ δὲ τοῦ nugis 
᾿ πορφυρίον μέϑνος, λαρὸν ὕδωρ πρρχέω- 
εὔκηλον δ᾽ ἔϑυνε φέρων πόδα, μὴ τάχα κοῦρον 

κινήσῃ, ἁπαλῷ κώματι ϑελγόμενον. 

. 827. AMMANIOT. 
elg τοὺς αὐτούς, i 

ET sisspdono φίλος ϑεράπων διδνῦσον, | 
Af δ᾽ ἀργγφέον ἤδατα Ναϊάϑων. ng 

Jüyw ἐξ Seiler νέον περὶ κώματι παῖδα. 



ἘΠΙΤΡΑΜΜΑ τὰ 
IIPOTPEITIKA. 

1 4ERNIAOR.. : 
ὋὉ πιδος ptos: καὶ γὰρ λαλαγεῦσα χελιδὼπ . 77 

. ἤδη, μέμβιωκεν, xà χαρίεις Ζέφυρος". ς 
λειμῶνες δ᾽ ἀνθεῦσι, σεσίγηκεν δὲ ϑάωάηα..- 

κὗμασι καὶ dongéi πνεύματι p 
ἀγεύρας ἀνίλοιο, καὶ ἐκλύσαιο γύαια; 41. ν. 

vavilla, καὶ πλώοις πᾶσαν ἐφεὶς ὀθόνην. 
dal9" ὁ Πρίηπος ἐγὼν ἐπιτέλλομαι, ὁ διμενίτας, 

ὥνϑρωφ᾽, ὡς λώοις πᾶσαν ἐπ᾽ ἐμπορίην. 

τς 3. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΊΔΩΝΙΟΥ͂. 
"Mapaios ῥοϑίη νηὶ δρόμος, οὐδὲ ϑάλασσα. 

t mogpliget τρομερῇ φρικὶ χαρασσομένη». 
ἤδη δὲ πλάρσει μὲν ὑπώροφα χυρὰ χελιδὼν 

. οἰκία, λειβώνων δ᾽ ἁβρὰ γελᾷ πέταλα, 
τοὔνεκα μηρύσασϑε διάβροχα πείσματα ναῦται, 

xe δ᾽ ἀγκύρας φωλάδας ἐκ λεμένων» 
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aiu δ' δ᾽ εὐυφέα προτονίζετε. Tai δ Πρίηπος. 
ὄμμιν ἐνορμίτας παῖς ἐνέπω Βρομίου. 

- 8... A4HAON. 

εἰς ibn ἰϑεῖα κατήλυδις, d ἀπ᾽ Pod 
στήχοις, {ἴτε pink v) laetos ἐν 

μὴ σὲ γ᾽ ἀνιάτω πάτρης E τῆλε ϑανὸ τας 
so πάνγοϑεῃ ἐν ἃ φέρμν εἰς ibo ξπεμσς, 

4. ΜΑΡΚΟΙ͂ APUENTAPIOT. 

dicor ἀπ᾿ εὐόρμων δολιχὰ πρυμνήσια νηῶν, 
εὔτροχα δ᾽ ἐκπετάσας λαίφεα ποντοπόξει, 

ς ἔμπορε- χειμῶνες γὰρ ἀπέδραμον, ἄρτι δὲ κῦμει 
" γλαυχὸν ϑηλύνει πρηὔγεζως Ζέφυρος" 

Ed ̓χαδεφιλότεανος ὑπὸ τραυλοῖσι χελιδὼν 
«χείλεσι παϊφέτην πηβοδαμεῖ ϑάϊαμο»"- 

ἄνϑεα δ᾽ ἀντίλουσι xard χϑόνα" τῷ δὺ Πριήπρ 
' erem πόσην ἃ ἅπτοο ναυτιλίης. 

5. OTILAA0T. 

Ἤδη πηλοδομεῦσι χελιδόνις, ἤδη ἀν οἶδμα 
χὀλποῦται μαλαλὰς εἷς ὀδύνας Ζέφυρος. 

ἤδη παὶ λειμῶνες ὑπὲρ πιτάλων dgio “6 
ἄγϑεα, καὶ τρηχὺς οἶγα μέμνχε πόρος. ̂ . 

᾿ σχοίνους μηρϑεσϑιρ dg? δικάδα φοριῖζισϑε “ 
. ἀγκύρας, καὶ πᾶν" λαῖφος ὄφεοθε κάλοις. ̓  
vaa" ὕμμιν πλώουσιν ἐπὶ ἐμπορίην ὅ Πρίηϊτος 
Ν διλιμεπορμίτης. παυτιλίην γράφομαι. 
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6." ΣΆΤΥΡΟΣ, Ν 
"Ἤδη μὲν Ζεφύροιο πλοητόκου ὑγρὸν ἄημα 

" ἠρέμα λειμῶνας πιτριῖ ἐπ᾿ ἀνϑοκόμους" 
᾿Κυκφοπίδες δ᾽ ἠγιῦσι" γαληναίη δὲ ϑάϊαυσα͵ 

μειδιάει, κρυερῶν ἄτρομος ἐξ ἀνέμων. 
ἀλλ ἔτε ϑαρσαλέοι, πρυμνήσια λύετε, ναῦται, 6. 

ἡπίτνατε δ᾽ εὐπτερύγων λοπταλέας στολίδαρ, ^ 7 
ὦ τὸ ἐπὶ ἐμπορίην πίσυνοι χαρίεντι Πριήπῳ, 

ὦ ὕτα δὴ λιμένων δαίμονι, πειϑόμενοι. 

^" 7. APXIOT. H 

χοῦδι μὲ κὐματοπλῆγος ἐπὶ σζοπελοιο Πρίηπον. 
. γαῦται Θρηϊκίον ϑίέντο πόρου φύλακα, 

πολλάκις οἷς ἤϊξα ταχὺς καλέουσιν ἀφωγός, 
βᾶῆνε, κατὰ πρύμνης ἡδὺν ἄγων Ζέφυρον, 

τοὔνεκεν οὔτ᾽ ἄκνισσον, ὅπερ ϑέμις, οὔτ᾽ ἐπιδενῆ 
εἴαρος ἀϑρήσεις βωμὸν ἐμὸν στεφάνων, 

IJ? αἰεὶ ϑυόεντα καὶ ἔμπυρον οὐδ᾽ ἑκατόμβη 
τόσσον, ὅσον τιμὴ δαίμοσιν ἁνδάνεται, 

8. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. n 

Busdg ἰδεῖν ὁ Πρίήπος ἐπὶ αἰγιαλίτιδα valo 
anii, αἰϑυίαις οὔποτε ἀνειβίας, 

φρξός, ἄπονς, οἷόν xw ἐρημαίῃσιν ἐπὶ ἀκταῖς 
ΝΕ μογερῶν υἱέες ἰχϑυβόλων. 
ἥν τις γριπεὺς με βοηϑόον, ἢ καλαμεντὴς 
φωνήσῃ, πινοιῆς ipm ὀξύτερορ. 6 

λεύσσω καὶ τὰ ϑέοντα xad" ὕδατος" ἢ γὰρ d 
δαίμονες, οὗ μορφῶς γνωστὸν ἔχουσι ἀὐπονι 
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79. A44HA40N. 
τὸν βραχύν, ἰχϑυβολῆις, ὑπὸ σχοίνῳ μὲ Lud 

. στειλάμενοι χώπαις τὰν ὀλίγαν ἄκατον, * 
lesu ᾽ ἁπλώσασϑε, πολὺν δ᾽ ἁλινηχέα βῶκα, 

καὶ σκάρον, οὐ ϑρίυσής νόσφιν ἀρυσώμενοι, 
᾿γλαυχὸν ἐνιδρυνϑέντα νάπῃ, σημάντορα ϑήρης 

αἰεὶ, dv? olx Glar βαιὸν ἀπαρχόμενοι, 

10. .APXIOT ΝΕΠΤΕΡΟΤ. ᾿ 
Πᾶν μὲ τόνδ᾽ ἱερῆς ἐπὶ δισσάδος, αἰγιαλίτην 

Πᾶνα, τὸν εὐόρμων τῇδ᾽ ἔφορον λιμένων, 
οἱ γριπῆες ἔϑιντο" μέλω δ᾽ ἐγὼ ἄλλοτε κύρτοις, 

ἄλλοτε δ᾽ αἰγιαλοῦ τοῦδε, σαγηνοβόλοιρ. 
ἀλλὰ πάράπλει, ξᾶνε" σέϑεν δ᾽ ἐγὼ οὕνεκα ταύτῃ 

οὐπλοῖης πέμψω men» ὄπισϑε νότον. 

4i. ΣΑΤΊΡΟΥ. 

ἢ δρνεόφδιτον, ὑπὲρ καλαμῖδα παλύνας 
εν ὀρειβατέεις, εἴτε λαγγοχτονέεις, 

᾿ Πᾶνα κάλει. κυγὶ Τὰν λασίου ποδὸς ἴχνια φαίνει" 
σύνϑεσιν ἀκλινῶν Πὰν ἀνάγει καλάμων. 

᾿ 1... A4EZHOTON. 
TP. ὑπὸ τὸν ἄρκουϑον I ὀμπαύοντες, t, 

γυῖα mag “Πρμείᾳ σμικρὸν ὅδοῦ φύλακι" 
μὴ φύρϑαν" ὅσσοι δὲ βαρεῖ γόνυ κάμνετε μόχϑαῳ 

καὶ δίψᾳ, δολιχὰν οἶμον ἀννσάμενοι. 



? X mPOTPEHTIKA , 478 

πνοιὴ ydg καὶ ϑῶχος Foxits- ἃ δ᾽ ὑπὸ mhi - 
πίδαξ εὐνήσει γυιοβαφῆ duas" τ᾽ 

dor, δὲ φυγόνεες ὁπωρινοῦ κυνὸς ἀσθμα, 
E ϑέμις, nad εἰνόδιον Vie; 

13. ZATTPOT.. 
ἮΙ καλὸν αἱ δάφναι, καλὸν δ᾽. ὑπὸ πυϑμέσιν ὕδωρ 

πιδέει, πυκινὸν δ᾽ ἄλσος ὑποσκιάνε 6 
τηλεϑάον,. Ζεφύροισιν ἐπίδρομον" ἄλκαυ ὁδίταις 

διψῆς, καὶ καμάτοι, «αἱ φλρχῤὲ ἠελίον. 

14: ATA40IOT 2X0A. 

. Elia μὲν πόντος πορφύρεται" οὐ γὰρ ἀήτης .. 
7 αὕματα λευκαίνει. qoi) χαρασυύμενα.. 

οὐκέτι δὲ σπιλάδεσᾳι περικλααϑεῖσα ϑάλασσα͵ 
ἔμπαλιν ἀντρπὸς πιρὸς βάϑος εἰςάγεται.. 

οἵ ὥάφυρῃι πνείρυσικ, ἐπετρύζει δὲ χελιδὼν ὁ. 
δάρφραι κολλητὸν πηξαμένη dulapon. , 

ϑάρσει ναυτιλίης ἐμπείφαμε, κἂν παρὰ Σύρτιν, 
κἂν παρὰ Σιχελικὴν ποντοπορῇς χροκάλην, 

μοῦνον ἐνορμέταο παραὶ βωμοῖσι Πριήπου 
E] nud ἢ βῶκᾳς sido ἐρενϑομένουρ. 

FEM novo σεν 

E παάτάὸν ΩΣ 

"Βδη μὲν Zuplgosas μεμυκδτα κόϊπον ἀνοίγει ἡ 
εἴκρος εὐλείμων ϑελξινόοιο χάριρ 

Anth. I. 
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ἄρτι δὲ. δονῤατξοϊσιν ἐπωλίσϑησε κυλίνδροις - 

δλκεὶς dx, ἠϊόνων ἐς βυϑὸν ἱλκομένη. 
λκίφεα κγφκώσάντες ἀταρβέες ζξιτε, γαῦτρι, «Ὁ 

- πρηὺν ἅμοιβαίης φόρτον. ἐς ἐμπορίης. -.. 
πιστὸς νηυσὶ Πρίηπος, ἐπεὶ Θέτιν εὔχομαι εἶναι 

ἡμετέρου πατρὸς ξεινοδόκον Βρομίου. 

ει 16. ΘΕΑΔΙΤΗΤΌΨ ZXOAAZT. . 

Ἤδη καλλιπέτηλον᾽ ἐπ" εὔκάρποισι λοχείαις 
τ λήϊον ἐκ ῥοδέων ἀνδοφορεῖ καλύκων." ^ 

ἤδη ἐπὶ ἀκρεμδνεσοὶν ἰσοζογέων κυπαρίσσων * 
μουσομανὴς τέττιξ ϑέλγει ἀμαλλοδέτην" 

καὶ φιλόπαις ὑπὰ γεῖδα δόμους τεύξασα χελιδών, 
ἔκγονα σιηλοχύτοις ξεινοδοκεῖ Saldo. 

ὑπνώσει. δὲ ϑάλασσα, φιλοζεφύφοιο γαλήνηφ᾽ 5^ 
νηοφόροὶς νώτοις εὔδια πεπταμένης, 

οὖκ ἐπὶ πρυμναίοισι καταιγίζουσα πορύμβοις, 
ox ἐπὶ ῥηγμίνων ἀφρὸν ἐρευγομένη. 

ναντίλε, ποντόμέδοντι καὶ δρμοδοτῆρι- Πριῆπῳ: 
τευϑῖδος ἢ τρίγλης ἀνθεμδεσσαν Tru; 

ἢ σκάρον αὐδῆεντα παραὶ βωμοῖσι πυρώσας, 
« ἄτῥομος Ἰονίου τέρμα ϑαλασσοπύρει. 

Gti 47 o 4NTIOLAOT. ' 

Megilsoe, λιμενῖτα, σὺ μέν, μάκαρ, ἥπιον αὔρην 
riii κατάλσταδεψᾷς οἰχομένημα ὁϑόνην 

ἄχρις ἐπὶ. Τρίτωνα". σὺ δ᾽ ἠόνος ἄκρα λελογχὼς 
τὴν ἐπὶ Πυϑεῖου ῥδιο ναυστολίην" 



-ς ΧΟΥΡΟΤΡΕΠΤΙΚ 3 M5 
κεῖθεν δὲ εἰ Φοίβῳ ᾿μεμελήμεδα πάντες ἀδιϑοί, 

πλεύσομαι εὐαεὶ ϑαρσαλέως Ζεφύρῳ. 

DS 48. APIENTAPIOT. 
- Τῶβρυ, διώνυσός σε καὶ ἡ φιλεράστρια Κύπρις" 

τέρποι, καὶ γλυκεραὶ γράμμασι Πιερίδες- 
ὧν μὲν γὰρ σοφίην ἀποδρέπτεο" τῆς δ᾽ ἐς ἔρωτας 

* ἔρχεο" τοῦ δὲ φίλας λαβροπότει κύλικας. 

s 19. AIOAARNIAOT; 
Ἡδὺ παρειάων πρῶτον ϑέρος ἤματι τοῦτῳ i 

κείρεο, καὶ γενύων ἠϊϑέους ἕλικας, 
δῖε" σὸν δὲ πατὴρ χερὶ δέξεται εὐκτὸν ἴουλον 

«Αεὐκιος, αὐξομένου πουλὺν ἐς ἠέλιον. 
δωρεῦνται χρυσέοισιν, ἐγὼ δ᾽ Ἱλαροῖς ἐλέγοισιν" 

οὐ γὼρ δὴ πλούτου Motva χερειοτέρη. 
' 

^ 
20. Ad4A4lOT. 

"Hy τινὰ καλὸν ἴδῃς, εὐϑὺς τὸ πρῆγμα χρατείσϑω" 
Bát" ἃ φρονεῖς" δρκῶν δράσσεο χερσὶν δλαιφ" 

ἣν δ᾽ εἴπῃρ" τίω σι, καὶ ἴσσόμαι οἷά τὶ ἀδελφό". 
αἰδώς σου γλείσει τὴν ἐπὶ τοὔργον ὁδόν. 

21. ΦΙΔΟΔΉΜΟΥ. ᾿ 
κύπρι γαληναίη, φιλονύμφιε, Κύπρι διμαίων ; 

σύμμαχε, Κύπρι Zéur υῆτερ ἀελλοπόδων, 
82 
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Kings, τὸν ἡμέσπαστον" ἀπὸ χρονέων. ἐμὲ παστῶν, 
τὸν χιόσι ψυχὴν Κιλτίσι νιφόμενον, 

ings, τὸν ἡσύχιόν με, τὸν οὐδενὶ κοῦφα λαλεῦντα, | 
τὸν cio πορφνυρέῳ κλυζόμενον. πελάγει, | 

Κύπρι φιλορμίστειρα, φιλόργιε, oüti με, Κύπρι, 
᾿Ναϊακοὺς ἤδη, δεσπότι, πρὸς λιμένας. - 

᾿ 22. ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 
M3 πόδα γυμνὸν ἔρεσσε δὲ ὕλάεσσαν ἀταρπὸν 

᾿αἰγύπτον- χαροπῶν φεῦγε διὲξ ὀφίων, 
ἐγρεῦ δουνακόφοιτα- τὸν ἐκ χέρσου δὲ φύλαξαι 

νος dv, d τοξεύειν ὄρνιν ἐπειγόμενος. 

23. ΑΥ̓ΤΟΜΕΔΌΝΤΟΣ. 

ἡψικήτης ὀλίγος μέν, ἐπὶ προτόνοισιν ἀήτης 
οἷά τε, πρηείης d ἄρχεται ἐκ inr. 

I ὅταν ἐμπνεύσῃ, κατὰ δ᾽ ἱστία πάντα φέρηται, 
λαίφεα πακτώσας, μέσσα Dic πελάγη, 

ναῦς ἅτε μυριόφορτος, ἕως ἐπὶ τέρματα μύϑων 
ἔλθῃ, ἀκυμάντους ἔμπορος εἰς λιμέναρ, 

A σοὶ 24. ΚΡΙΝΑΓΌΡΟΥ. - 
Φρὴν ἱερὴ μεγάλη Ἐνοσίχϑονος, ἔσσο᾽ καὶ ἄλλοις 

ἐπίη, αἰγαίην of διέπουσιν ἅλα" 
τὴμοὶ γὰρ Θρήϊκι διωκομένῳ ὑπ᾽ ἀήτῃ 4 

ὥρεξας πρηεῖς ᾿Ασπασίῳ μμένας. 
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᾿ 25. ANTIHATPOT. 
Φοῖβε, -Higallivor lvockónt, iva Jtavóquov 

soia», τρηχείης ἀνειπέρην Ἰϑάκης, 
- δός μὲ δὲ εὐπλώτοιο πρὸς ᾿Αδίδα κὐματος ἐλϑεῖν, 

τ᾿ ΔΙείσωνος. δολιχῇ vit συνεσπόμὲνον" 
nd τὸν ἐμὸν βασιλῆα τὸν ἄλκιμον εὖ μὲν ἐκείνῳ 

Tuo», εὖ δ᾽ ὕμνοις ἄρτισον ἡμετέροις. 
" 

26.. 4OTKIANOT. 
Sig τεϑνηξόμενος τῶν σῶν ἀγαθῶν dndlave, 

ὡς δὲ βιωσόμενος φείδεο σῶν κτεάνων. 
ἔστι δ᾽ ἀνὴρ σοφὸς οὗτος, ὃς ἄμφω ταῦτα νοήσαρ 

. φειδοῖ καὺ δαπάγῃ μέτρον ipngudoato. . 

μ Σ 27. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 
“ανϑρώπους μὲν ἴσως Mens ἄτοπόν τι ποιήσας. 

οὐ λήσεις, δὲ ϑεούς, οὐδὲ λογιζόμενος. 

' 28. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂: E 
" τοῖσι μὲν εὖ πράττουσιν ἄηας d βίος βραχύς ἐστιν" 

τοῖς δὲ κακῶς, ula αὐὰ ἄπλετός ἐστι χρόνος. 

^5 0775 30 ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

οὐχ uu Ἔρως ἀδικεῖ, μερῴπων γένος, ἀμ ἀκολάστοις 
ψυχοῖς ἀγϑρώπων ἔσϑ᾽ ó"Bgoc πρόφρασιρ. 



ΒΕ ! XcurPO TREHTIKA. 

᾿ 80.. AJHAON. 
"ossia, χάφετες γλυκερώπεραι" ἣν δὲ fijados, 

πᾶσα ais une μηδὲ: λέγοι ees u 

d :81. AOTKIANOT. - . 

Θνητὰ τὰ τῶν ϑνητῶν; xoi "ndvra παῤέρχεται Sulis * 
ἣν δὲ μὴ, ἀλλ᾿ ἡμεῖς αὑτὰ παρερχζόμεϑα. , 

,.32.. HAAMAAMA ^ - 

Πολλὰ μεταξὺ yrides αὐλυιος, καὶ χείλεος ngog. , 

Qoae s 88. AAHAOR., ! 
᾿Εσϑλὰ λέγειν [uiv] di πάντας; καλόν" αἰσχρὰ M, 

ινόν, 
2, σιν τοῦτῶν ζει do M κἂν ὦσιν τούτων ἄξιοι ὧν λέχομεν. 

so 84. BÁA4ALA 
Bi, τὸ μέλειν δὺταλαί τι, μερίμνα καὶ μελέτω σοί. 

τος εἰ δὲ μέλει περὶ σοῦ δαίμονι, σοὶ τί μέλει; 
οὔτε μοριμνήσεις Ny δαίμονος, δῦν' ἀμελήσεις. ἡ 

ἀλλ ἵνα σοί τι μέλῃ, δαήμονι τοῦτο μέλει... 

35. AOTKIANOT. 
Εὖ πράττων, φίλος εἶ ϑνητοῖς, φίλος el μακάρεσσι, 

xai as ῥηϊδίως ἔκλυον εὐξαμένον. 
ἣν ποαίσῇς, οὐδεὶς ἔτι σοι plius, ἀλλ' dpa πάντα 

νι" χθρή, Τύχης ξιπαῖς συμμεραβαλλόμενᾳ. 
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wo 2996: ^ TOR ormTOF. ^ Pi tl 

Οὐδὲν ἐν ἀνθεώοισε Φύσις. λαλίπώτερον. Hen . 
aisSqincu καϑαρον' ψεοδομένον, φιλίην. 

οὗ γὰρ d. ὡς ἐξόψὰ τρρρυλαμσόμεθ',. FI dyn- 
πῶντες , 

5 φίλον, ἂν νυῦτῳ ἀἰξῶνα fHascidjada. * 

V. B TOt ArrOR.. 
Ἢ δραδύπους βουλή, μὲ; μὰ ἀμείνων" 5 δὲ ταχεῖα 

αἰὲν ἐφελαομβη: ἣν ῥετάνοίαν ἔμ, 

ιν BEOWIONTXOR. vio 
"fen eir, ὥρη δὲ pagis, ὥρῃ δὲ σρπαῖσϑαι. Ὁ, 

: 89. ΔΉΜΩΝ. 7 
(θῆσανρος μέγᾷς to? ἀγαθὸς φίλας "dB, 
T τῷ καὶ τηρῆσαὶ͵ τοῦτον" ἐπισταμένῳ. C 

"áp, ΔΉ ΟΝ. Cs 

Min aon τὸν παρεόντα παρεὶς gio», "dior. ἐρεῦνα, 
δειλῶν ἀνθρώπων fiet παϑόμενορ, 

. MEN 
“Πλαῦτος $ τῆς ψυχῆς, πισῦτος μόρος p" ἀϊηϑέρ. 

. ella δὲ ἔγεν λύπην. nior τῶν κεσάνων, 
τὸν δὲ πφρλνατέαννν, wal πλούσιόν dore δίχσίον" 

"hijo, ὃς ρῆδϑων τῶρ ἐγαϑεῖς δύναται, 
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- 4 δὲ τις ἐν ign καπὰτήπεαυ, ὄϊλον ἐδ HR 
'. δωριίειν αἰαὶ μαλοῦτον 4nmeysgibos, 

οὗτος ὁποῖαι μέλισσαι πολυτρήκοιρ. dri αωβιεις 

. μοχϑῆσιη, ἐπέρων. dqenstpint và iu, à 

META 4L τον arTOR. 
"Mifirur ἐπίων γλώσσῃ σφραγὶς ἐπικείσϑω. 

 ρϑσσων τῳ pour, ἢ ἢ γτιάνοων φυλακὴ: 

^ A3. ; A4HAON. 

Ἐξ ὧραι μόχϑοις ἱκανώταται" ai δὲ μετ᾽ αὐτὰς 
m— ϑεικεύμεναν ΚΗΘῚ λίγονσι βροτοῖς, 

. ^! quad AAA) 

"Hr ὁ lio; ims ndápivs Φράτερ εὐθὺς 
m . ἔγραψεν" 

o δ᾽ αὖ μή τι λάβῃ, τὸ, tip d rag εἶπε μό- 
n Sov. ME 

- ὥρια γὰρ καὶ ταῦτα τὰ ῥήματα. αὐτὰρ ἔγωγε 
- oix ἐϑέλω δόμεν ε" δὺ ydQ ἔγω δόμεναι; 

45 τοῦ ΑΥ̓ΤΟΥ͂... 

"e tr μνήμην, ἄνϑρωπε, λάβῃς, ὁ πατήρ σε τὶ ποιῶν 
ἔσπειρεν, παύσῃ τῆς μεγαλοφροσύνης. 

dA ὁ Πλάτων σοὺ τὔφον ὀνειρώσαων ἐνέφυσεν," 
ἀϑάνανόν σε λέγων, καὶ φυτὸν οὐράνισν. - 

“ἐκ τηβοῦ γέγονας". τὲ φρθνεῖς μόγα ; εὐβπαφεὶν Gab 
ἐ ἄν τις, κοσμῶν mitt gos: dx mupéqey. 



XoHPOTPEDTIKA. 
εἰ B λόγον ζητεῖς τὸν ἀληϑινόν, ἐξ dxoldqvov 

λαγνείρς pipi: καὶ μιαρᾶς ῥανίδος. 
Ν 

46. . HAAA4A44. . 

ἯΙ μεγάλη παίδευσις ἐν ἀνϑρώποιαι, σιωπὴ" 

26ι 

μάρτυρα Πυϑαγόραν τὸν συφὸν αὐτὸν ἔχω, 
ὃς Joli» εἰδώς, ἑτέρους ἐδίδασκε σιωπᾷν, 
mE ἡσυχίης ἐγκρατὲς εὑρόμενος, 

NC TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἔσϑι, EN μύσος ἐπὶ πένϑεσιν" οὐ γὰρ Tonay 

γαστέμε πεν djageanQdp «Ὅμηρος, ἔφη." 
καὶ γὰρ ὁμοῦ ϑάψασαν ὀλωλότα δώδεκα τίχνα 

s. σίτου μνησαμόνην τὴν Τυιόβην. παράγει. 

48. ΤΟΙ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. |, 

“Μήποτε δουλεύσασα γυνὴ δίσποινα γένοιτο" 
ἡστὶ παροιμιακόν. τῷδε δ᾽ ὅμοιον ἐφῶ 

μῆτε δίκην δικάσεεν ἀνὴρ γεγονὼς δικολέκτης, 
μηδ᾽ ὅταν Ἰσοκράτους ῥητορικῶτερος j. 

πῶς γὰρ  μισϑαρνεῖν εἰϑισμένος, οὐδ᾽ ἐν ἑταίρῳ 
τ, σεμγότορφν᾽ δικάσαι, μὴ ῥνπαρῶς, δύναται, 

49. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Κιλιμύρμαρωι jo) ἀολὴν καὶ σέῤφῳ qaale ἐν εἶναι" 
3e pli hos i «ἃ gexidpums ὁ. 



δ ^— X-NPOTPELHYKA, 
ἐκνεῖσθαν δ᾽ ἐμὲ πᾶσι; χολὴν μὴ ἔχοντα, χεάεδεις, - 

ὡς μηδέ ψιλοῖς φήμασιν ἀὐταδικεῖν d- 
τοὺς ἔργοις ἀδικοῦντας; ἀποφράξαντα δεήσειν 

I λοιπὸν δλορχρίνῳ τὸ, στόμα, μηδὲ nviuv. 

:50. TOT ATTOT. 

τὴν Κίριην οὔ. φημι, καϑὼς ἐἔρηγαν Ὅμηρος, 
d ὧν sui» quag ἠῤ λύκους; 6 

τοὺς αὐτῇ προριόνταρ" ἑταίρα δ' οὖσα πανοῦργος, 
τοὺς δελεαιϑόχτας πτωχοτώτογς, ἐποίει. 

τῶν. δ᾽ ἀνθρωπείων ᾿ἀποσυλήδασὰ λογεσμῶν, 
εἶτ᾽ ἀπὸ νῶν Miti μηδὲν ἔχοντας Bri: 

ἔτρεφεν, ἔνδον» ἔχουσαν. δίκην, dba» ἀλογίστων.. 
τ ἔμφρων δ' ὧν ᾿Οδυσιὺς, τὴν νεότητα φυγών, 

οὐχ "Eguob, ψύσεως δ᾽. 10a ἔμφρονα, λογισμὸν 
εἶχε, γοητείας, pd ἀντίπαλον. 

51. "ror ἁὑτοῦ 

Ὀφϑόνμρς «τρμοῦ, κατᾷ τ Πίνδαρον, ἐστὸν. dyatriw* 
τὸς οὗ βισκαινόμενοι λαμπρὸν ἔχοναι. flor"... 

τοὺς δὲ, λίαν ἀτυχεῖς οἰκὶείρομεν. ἀλλὰ τις εἴην 
, iir ἄγαν εὐδαίμων, μὴν ἐλεεινὸς ἐγώ, 

ἡ μεσότης γὰρ ἄριφτον, ἐπεὶ τὰ Ud ἄχρᾳ πέφυκεν 
κινδύνους ἐπάγειν, ἔσχατα δ᾽ ὕβριν ἔχει. 

SP. ΨῸΥ ΑΥΤΟΡ. 
Εὖγε λέγων; ἐὀνικαιρὰν ἔφης ϑεόνμοῦγε, παραγ, 

ὡς dri: ϑαουσῶν καὶ Xopieuy tgtgrtg- 
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σεολλάκι γάρ τοῦ διρόδρα μεριμνηϑέντος ἄμεινον 
προρπεσὺν" εὐκαίρως sii τι- μπαὐτόματον, [i 

53. TOT ΑΥ̓ΤΌΣ, 

xi τοῦς ἀνδροφόνους εὐδαίμονας ὄντας ὀρῶμιν, 
οὗ πάνὺ ϑαυμάζω" τοῦ Διός ἐστι γέρα, 

: πὸν γὰρ γεννήσαντα, μεμισηκὼς καὶ ἐκεῖνος 
- xteiver ἄν, εἰ ὁ Κρόνος ϑνητὸς ἐτύγχανεν do. 
ἀντὶ δὲ τοῦ κτεῖναι, σὺν τοῖς Τιπῆσι κολάζει; 5. 

δέσμιον, ὡς λῃστὴν, εἰς và βάραθρον ἐνείρ. 
aste 

54. ἜΟΥ ATTOT. .. 
Οὗ ποιεῖ ϑάνατον μόνον ἡ φϑίσις" ἀλλὰ τὸν αὐτὸν 

7. καὶ πολλὴ παχύτης πολλάκις εἰργάσατο. 
τοῦ δ᾽ ὁ τυρὰννήσας δΜιονύσιος Ἡρακλείας, 

τῆς ἐν τῷ 1όντῳ, μάρτυς, ὅ τοῦτο παϑών" 

55. TOT ATTOT. 
ἃν πάνυ κομπάζῃς προρτάγμασι μὴ ὑπακούειν 

τῆς γαμετῆς" ληρεῖς" οὔ γὰρ ἀπὸ δρυὸς εἶ, ,.- 
οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης, φησίν d ϑ' οἱ πολλοὶ καὶ ἀνάγκην 

πάσχομεν, ἢ πάντες, καὶ σὺ γυναικοχρατῇ, 
3 δ᾽, οὐ σανδαλίῳ, φής, πέπτομαι, οὐδ᾽, ἀκολάστον 

οὔσης μοι γαμετῆς, χρὴ με μύσαντα φέρειν, 
δουλεῦειν σὰ λέγω μετριώτερον, εἴ γε πέπφρασαν .. ᾿ 

t viser Borsiir, endi May geni 
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56. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Οὐδὲν σωφροσύνης τεκμήριόν ἐστι πρόδηλον: - 

τοῖς ἐμπαιζομένοις ἀνδράσι ταῦτα λέγω. 
οὔτε τὸ δύςμορφον πάντως ἀνύποπτον ὑπάρχει" 
- — ob Ἀἀκολασταίνειν πᾶσα πίφυκε καλή. 
καὶ ydo τις διὰ τὴν ὥραν τοῖς πολλὰ διδοῦσιν ^ 

οὐχ ἕπεται" πολλὰς δ᾽ ἐστὶ γυναῖκας ἰδεῖν 
οὐχὶ καλὰς τὴν ὄψιν, ὀπυιομένας ἀκορέστως, 

καὶ τοῖς χρησαμένοὶς πολλὰ χαριζομέναρ, 
οὐ» s! τις φυνάγει τὰς ὀφρύας, οὐδὲ γελῶσα. 

φαίνεται, ὀφϑῆναί τ ἀνδράσιν ἐκερέπεται, 
σωφροσύνης “τρόπος οὗτος ἐχέγγυος. ἀλλά τὶς εὔρον | 

. μαχλάδα μὲν κρύβδην, τὴν πάνυ σιμνοτάτην,, 
τὰς δ᾽ ἱλαρὰς καὶ πᾶσι φιλανϑρώπως προριούσας. 

σώφρονας, εἰ σώφρων ἐστὶ γυνή τις δλὼς. | 
ἡλικίᾳ τοίνυν * ide κρένεν᾽ - dl Aqqolimng i 

οἰστρων εἰρήνην οὐδὲ τὸ γῆρας ἄγνι. ᾿ 
ἕρνοις λριπὸν did τι πεποίϑαμεν" ἀλλὰ μεϑ᾽ ὄρχον | 

ζητεῖν dori ϑεοὺς, δώδελὰ * καινερέον. 

57. TOT or Atrór. 
Γαστέρα μισήσειε ϑεός, καὶ βρώματα γαστρός" 

«ἵνεκα γὰρ τούτων σωφροσύνα λύεται. l 

$8. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τῆς ἐπέβην γυμνός, γυμνός 9 ὑπὸ γαῖαν ἅπωμι" 
pose) μάτην μοχϑῷ, γυμνὸν ὁρῶν τὸ τέλος; 
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5 Ἂν δ0,. ΤΟΙ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Ζιφορδοκίη ϑανάτον πυλυώδυνός ἐστιν ἀνίη" 

τοῦτο δὲ κερδαίνει ϑνητὸς ἀπολλύμενος. 
μὴ τοίνυν κλαύσῃς τὸν ἀπερχόμενον βιότοιο. - 

οὐδὲν γὰφ ϑανάτου δεὑτερόν ἐστε πάϑος. 

60. TOT ATTOT. 

“ιλουτεῖς, καὶ τὶ τὸ λοιπόν; ἀπερχόμενος; μετὰ 
σαυτοῦ 

τὸν πλοῦτον σύρεις, εἰς σορὸν ἑλκόμενος; ᾿" 
τὸν πλοῦτον συνάγεις δαπανῶν χρόνον" οὐ δύνασαι δὲ 

ζωῆς σωρεῦσαι μέτρα περισσότερα. ς 

61. τοῦ αὐτου, Y 
Φεύγετε τοὺς πλουτοῦντας, ἀναιδέας, οἰκοτυράννους Ὁ 

 μισοῦνρας πενίην ρῃτόρα σωφροσύνας, 

. 62. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. . 

Οὗ λόγον, οὗ νόμον οἷδε Τύχη, μερόπων δὲ τυραννεῖς 
τοῖς ἰδίοις ἀλόγως φεύμασι συρομένη. 

μᾶλλον τοῖς ἀδίκοισι Qénas, μισεῖ δὲ δικαίους, 
δ ὡς ἐπιδεικνυμένη τὴν ἄλογον δύναμιν. 

S 288. ΤΟΥ͂ ATTOT. 
Μηδέποτε ζήσας ὃ πένης βροτός, οὐδ᾽ ἀποϑνησκει) 

καὶ ζῇν γὰρ δοκέων, ὡς νέκυς ἣν ὁ τάλας. 
οἵ δὲ clus μεγάλας καὶ χρήματα πολλὰ λαχόντες, 

οὗτοι τὸν ϑάνατον πτῶσιν ἔχουσι βίον. 
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64. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ZXDAAYTIROT. 
H ῥά γε ποῦ τὸ ψρύαγμα τὸ τηλίκον; ὀΐ δὲπρισωὸδ 

πῇ ἔβαν ἐξαίφνης ἀγχίκοροι κόλακες ξ 
viv γὰρ ἑκὰς πτύλιος φυγὰς ὥχιο" τοῖς πτότερον δὲ 

, οἱκτροῖς. τὴν κατὰ σοῦ ψῆφον ἔδοριε Τύχη: 
πολλὴ σοί, κλυτοεργὲ Τύχη, χάρις, οὕνεχ ὅμοεως 

πάντας ds) παίζεις, κεἰρέτε τερπόμεϑα. 

—— tU ! 65: H444444. 
£00 ἥλοῦς σφαλεῤὸς τὸ v χειμαζόμενοι γὰρ ἐκ αὐτῷ 

. ᾿πολλάκι γανηγῶν πταίομεν οἰκτρότερα. 
τὴν δὲ Τύχην βιόταιο κυβερνήτειραν ἔχοντες, 

"ὡς ἐπὶ τοῦ "πελάγους, ἀμφίβολοι πλέομεν" 
' oi μὲν in! εὐπλοΐην, οὗ δ᾽ ἔμπαλιν" ἀλλ᾽ ἅμα πάντες 

alg ἕγα τὸν κατὰ γῆς ὅρμον ἀπερχόμεϑα. 

“6.: ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΑ͂: "" 

Εὔτέ τις ἐκ πενίης πλούτου τύχοι ἡδὲ καὶ ἀρχῆς, 
οὐχέτι γιγνώσκει, τίς πέλε τὸ πρότερον. 

τὴν ποτὲ yp φιλίην ἀπαναίνεται " ἀφρονέων δὲ 
τέρψιν ὀλισϑηρῆς οὐ διδάηκε Τύχης: | 

ἧς ποτὸ γὰρ πτωχὸς ralansiquog* οὐκ ἐθέλεις δέ, 
αἰτῖσσας ἀκόλους, vU» ἑτέροις παρέχειν." 

πάντα, φίλος, μερόπεσσι παρέρχεται εἰ δ' ἀπιϑήσῃρ, 
ἔμπαλιν αἰτίζων μάρτυρα ο σαυτὸν ἔχοις. | 

? HAKHAONIOT TIATOT. 

.0 ρήμη ̓  »“ἠϑη, ρέγα χαίρετον- jj μὲν ἐπὶ ἔφ ἔρον ᾿ 
ενήμη τοῖς ἀγοϑοῖς, ἡ Vélo 

] | 
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86 - 4FABIOT, - : 
Καλὸν μὲν στυγόδιμνρνὶ eater: εἰ δ' dg ἀνάχχη, 

. ἀρσενριὴ φιλότης μή πρτὲ σε πλορέοι....ν 
θηλύκίρας φιλέειν ὀλίγον saw», οὕνεκα κείναὶς, 

᾿ κυπριδίους ὁ ὀάρους πότνα Sion, φύσις. 
δέρκεο τῶν ἀλόγων ζώων γένος". ἦ ἦ γὰρ. ἐκείνω». 

οὐδὲν ἀτιμάζει Soup. φιζιγίης. " 
ἄρσενι γὰρ: ϑήλεια συνάπτεται" oi δ᾽ ἀϊεγεινοὶ 

 ἄνδῥερ. ἐς ἀλλόλους ξεῖνον ἄγονφι γάώμον.. 

69. TOP 4rTOT. H 
Τὸν ϑδκατον᾽ si φοβεῖσϑε, τὸν ἡσυχίης γενετῆρά, -- 

τὸν ἀαύοντα νόσους καὶ πενέης ὀδύνας; 
μοῦνον ἅπαξ ϑνητοῖς παραγίγνεται, οὐδέποτ αὐτὸν 

εἶδέν τις ϑνητῶν δεύτερον ἐρχόμενον. 
αἷ δὲ νόσοι πολλαὶ καὶ ποικίλαι, ἄλλοτ᾽ ἐπὶ ἄλλον 

τ ἀφίόμεναι ϑγηκῶν, καὶ μεταβαλλόμεναι," ος 

To. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ *ILATOT. 
Εἰ βίον ἐν μερόπεσσι Τύχης παίζουσιν ἑταῖραι 

s Ἐλπίδες ἀμβολάδην πάντὰ χαριζόμεθαι, 66. 
παίζομαι, εἰ βφοτός εἶμιι βροτὸς δ᾽ εὖ οἶδα καὶ αὐτὰρ 

ϑνητὸς, éd t δολιχαῖς δ᾽ ἐλπίσι παιζόμενος, 
αὐτὸς ἑκόντι. 7έγηϑα πλανώμενος, ρὑδὲ γενοίμην : 

ἐς κρίσιν ἡμετέρην πῳκρὸς ᾿Αριστοτέλης,, 
n! psg idvasquiovtog ἐνὴ πιραπίδισσι φυλώσσῳ τς 

παρφασίην, ὅτι 96 φροντίδα μὴ κατέχειν." 
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- 711. "TOfATTOT, 
τ Habldoms dodo slim πῖϑον, οὐδὸ γορεῖκα, 

μέμφομαι, ἀλλ᾿ αὐτῶν τὰ πτερὰ τῶν ἢ 3jaDür 
ὡς γὰρ ἐπὶ Οὐλύμποιο μετὰ χϑονὸς ἤϑεα πάσης 

- πωϊῶνται, ᾿πέηντειν καὶ κατὰ γῆν' ὄφελον; 
ἡ δὲ γυνὴ μετὰ πῶμα κατωχφήσασα παρειὰς ^ | 

ὥλεσεν ἀγλαΐην ὧν plgev χαρίτων. 
ἀμφοτέρων δ᾽ ἥμαρτεν ὃ νῦν βίος, ὅττι καὶ αὐτὴν 

- γηράσχουσαν ἔχει; xi νὐθορ οὐδὲν ἔχει. 

᾿Σκηδὴ πᾶς δ βίος, καὶ παίγνιον, ἢ μάϑν ποίζειν; " 

| 
] 

| 
12. BAAJAAAD | 

| 

τὸν σπουδὴν μετυϑείς, ἢ φέρε πάρ ὀδύναρ, 60 
| 

Vou. ΤΟΥ͂ ATTOT. ς τ" 

εἰ " MM ψάρο καὶ φέρουν". ἐδ δ᾽ dp | 
γαχτεῖς 4 

καὶ σαντὰν λυπεῖς, xol τὸ, φέρον σε φέρει. 

75. HATAOT ZIAENTIAPIOT. 

Μήτε βαϑυχτεάνοιο τύχης κουφίζιο ῥαίζῳ, 
μῆτὲ σέο γνάμψῃ φροντὶς ἐλευϑερίην. 

πᾶς γὰρ ὑπὶ ἀσταϑέεσσι βίος πελεμίζεται αὄραις, 
τῇ καὶ τῇ ϑαμινῶς ἀντιμεϑελκόμενορ. 

ἡ δ᾽ ἀκτὴ σεαϑερόν τι καὶ ἄτροπον, ἧς ἔπι μούνης 
" κύματα θαρσαλέως ποντοπόρει βιότου, ^ 
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75.. πιά 4444." 
Ἡέρα λεπταλέον μυκτηρόϑεν ἀμπνείοντε; ᾿ M 

ἕώομεν, ἠελίου λαμπάδα δερκόμενοι, 
πάντος ὅσοι ζῶμεν κατὰ τὸν βίον" ὄργανα δ᾽ ἐσμέν, 

αὔραις ζμογόνοις πνεύματα δεχνύμενοις 
εἰ δέ τις οὖν ὀλίγην παλάμῃ σφίγξεμν ὠϊεμὴν, 

ψυχὴν συλήσας, εἰς ipe κατάγει. — - 
οὕτως οὐδὲν ἐόντες, ἀγηνορίῃ τριφόμεσϑα, 

vods ἐξ ὀλίγης $e eripere 

76. " ILATAOT ZLAENTIAPIÓR, ' 
Οὐ xà ζῇν χαρίεσσα ἔχει φύσιν, ἀλλὰ τὸ ῥίψαι 

- φροντίδας ἐκ στέργων. τὰς πομοκροτώφους. .. 
πλοῦτον iyu» ἐϑέλω τὸν, ἐπέφκιρν; ἢ δὲ περισσὴ 

ϑυμὸν dà κατέδει χρυσομανὴς. μελέτη. 
ἔνϑεν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρείονα πολλάκι δήεις 

καὶ πενίην πλούτου, καὶ βιότον ϑάνατον. 
ταῦνα σὺ γιγνώσκων κραδίης ἔϑινε χελεύθανρ, 

τ ak μέαν εἰρορόων ἐλπίδα, viv σοφίην. 
E e 

EA HAÀAAÀA 
Τίπτε μάτην, ἄνθρωπε, πονεῖς καὶ πάντα ταράσσειρ, 

κλήρῳ δουλεύων τῷ ἢ χὰ τὰ τὴν γένεσιν; 
τούτῳ σαυτὸν &gis, τῷ δαίμονι μὴ φιλρνείκεν" 

σὴν δὲ τύχην στέργων, ἡσοχίην ἀγάπα, - 9 
μᾶλλον ἐπ᾿ εὐφροσύνην δὲ βιίζιο, xai. παραὶ uokepy 

εἰ δυνατόν, ψυχὴν τορπομένην μετώγεμης ἡ 
Auth. IL. τ ᾿ 

. 
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78. TOT .A4rTTOT. 

E t deus, μὴ μάμνε, P v χρόνον iride μί- 

ὡρ πρὸς ἐκεῖνον ὅλον τὸν δ μετὰ ταῦτά fov. 
πρὶν τοίνυν σχώληχα βαλεῖν, τύμβοις τε ξιφῆναι, 

τοὺς μὴ ϑαμάσῃς νηὶ» ζῶν ἔτι κρινομένην. 

79.. vor ATTOT. 

Direebs ἀπερχομένης γεννώμεϑα ἦμαρ ἐπὶ ἦμαρ, 
τοῦ προτέρου βιότου μηδὲν ἔχοντες ἔτι, 

ἀλλοτριωϑέντες τῆς ἐχϑεσιγῆς διαγωγῆς, 
"foU λοιποῦ δὲ βίον. σήμερον ἀργόμενοι. 

μὴ τοὐνυν᾿Ἰέγο σαυτὸν ἐτῶν πρεσβῦτα περισσῶν, 
"τῶν rie drióérrus σήμερον οὐ μετέχειν, 

» B : 

ν 80.᾽ TOT ATTOT. 

Hal yyil ἐστι Τύχης μερόπων βίος, oiergdg; ἀλήτης, 
πλοῦτον καὶ πενίης μεσσόϑι ῥεμβόμενορ. 

καὶ τοὺς μὲν κατάγουσα πάλιν σφαιφηδὸν daiges, 
τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν νεφελῶν εἰς ἰδΐδην κατάγει. 

Bi. TORATTOR. 
7. τῆς βραχείας ἡδονῆς τῆς τοῦ βίου. 
τὴν ὀξύτητα τοῦ χρόνον πενθήσατε. 
ἡμέϊς καϑεζόμεσϑα καὶ κοιμώμεϑα, . 

μοχϑοῦντος ἢ τρυφῶπενρ. ὁ δὲ χρόνο τρέχω, 
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τρέχει a. ἡμῶν τῶν ταλαιπώρων βροτῶν, 
φέρων ixáatov τῷ βίῳ καταστροφήν. ^. ' 

.82. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

* 400 μὴ ϑανόντες, τῷ δοκεῖν ζῶμεν μόνον, 
“Ἕλληνες ἄνδρες, συμφορᾷ πεπτωκότες - 
ὄνειρον εἰκάζοντες εἶσαι τὸν Biov, 
εἰ ζῶμεν ἡμεῖς, τοῦ βίον τεϑνηκότος. 6, 

83. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

291 

“Καὶ τὸ φρονεῖν πλουτοῦντι. περίστασιρ, ὄχλος, ἀνάγκη, 
* d ποικίλη xal κολάκων ἀνάγκη, * 

84. ΤΟΥ͂ ἌΤΤΟΥ͂. 

“Ἀακρυχέων γενόμην, καὶ δακρύσὰς ἀποϑυήσκω". -" 
δάκρυσι δ᾽ ἐν πολλοῖς τὸν βίον εὗρον ὅλον. 

ὦ γένος ἀνϑρώπων πολυδάκρυτον, ἀσϑενές, οἰκτρόν, 
- συρόμενον κατὰ γῆς, καὶ διαλυόμενον. 

. 85. ΤΟΥ͂ ΑἸΤΟΥ͂. 

Πάντες τῷ ϑανάτῳ τηρούμιϑα, καὶ ἃ τριφόμεσϑα - 
ὡς ἀγέλη χοίρων σφαζομένων ἀλόγως. 

186, TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Q0 δαψιλῶς μέν, ἀλλ᾽ ὅμως κἀγὼ τρέφω 
παῖδας, γυναῖκα, δοῦλον, ὄρνυθας, κύνα" 
κόλαξ γὰρ οὐδεὺς τοὺς ἐμοὺς πατεῖ δόμους. 
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87.. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
4» μὴ γελῶμεν. τὸν βίον τὸν δραπέτην» 
Τίχην và πόρνης debuit κινουμένην, 
ὀδύνην ῥαντοῖς προξενοῦμεν πάντοτε, 
ἀναξίους δρῶντες εὐτυχεστέρους. 

. 88. TOPATTOf. 
“Σῶμα, πάϑος ψυχῆς, “ιδης, Mo; ἄχϑος, 

καὶ δισμὸς κρατερός, καὶ κόλασις βασάνων. 
ἀλλ ὅταν ἐξέλϑῃ τοῦ σώματος, ὡς ἀπὸ δεσμῶν 

᾿ τοῦ ϑανάνου, φεύγει πρὸς Ou» ἀϑάνατον. 

89. TOT ΑΥ̓ΤΟΤ. 
Fl ϑεὸς $j. Φήμη, κιχολωμένη ἐστὶ καὶ αὐτὴ 

Ἕλλησι, σφαλεροῖς ἐξαπατῶσα λόγοις. 
φήμη δ᾽, ἂν τι πάθῃς, ἀναφαίνεται εὐθὺς dins 

πολλάκι καὶ Θήμην ἔφϑασιν ἡ παχυτής. 

90 ΤΟΥ͂ “ττότ. 

Ὦ * utylameroS φϑόνον πονηρίαρ, 
τὸν εὐτυχῆ μισεῖ τις, ὃν Orig quisi. 
οὕτως ἀνόητοι τῷ φϑόνῳ πλανώμεϑα, 
οὕτιος ἑτοίμως μωρίᾳ δουλεύομεν. 
“Ἑλληνές ἐσμεν ἄνδρες ἐσποδωμένοι, 

. γεκρῶν ἔχοντες ἐλπίδας τεϑαμμένας. 
: ἀνεστράφῃ γὰρ πάντα sw τὰ πράγματᾳ 



OX. ΠΡΟΤΡΕΠΊΙΚΑ. 293 

91; TOP ATTOF. 
“Ὅταν στυγῇ τις ἄνδρα, τὸν ϑεὸς φιλεῖ, 
οὗτος μεγίστην μωρίαν κατειςάχγει. 
φανερῶς γὰρ αὐτῷ τῷ ϑεῷ κορύσσεται, 
χόλον μέγιστον, ἐκ φϑόνου δεδεγμένας, 
i γὰρ φιλεῖν ἐκεῖνον, ὃν ϑεὸς φιλεῖ. 

᾿ ,92. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. . 
- εἰς ἄρχοντα, 
᾿Επεὶ διχάζεις καὶ σοφιστεύεις λόγοις, 
κἀγὼ φέρω σοι τῆς ἐμῆς ἀηδόνος 
ἐπίγραμμα σεμνόν, ἄξιον παῤῥησίας" 
οὐ γὰρ σὲ μέλπων τῆς Δίκης ὕπνους ἔχει, 

93. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Bilesgó ἐστι Τύχης καὶ ϑλιβομένοις ἀνέχεσϑαι, 

ἢ τῶν πλουτούντων τῆς ὑπερηφανἕης. 

124. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Εἶναι νομίζω φιλόσοφον καὶ τὸν ϑεόν, , 
βιασφημίαις τὸν εὐθὺς οὐ ϑυμούμεναν, 
χρόνῳ δ᾽ ἐπαυξάνοντα τὰς τιμωρίας, 
τὰς τῶν πονηρῶν καὶ ταλαιπώρων βροτῶν. 

95. TOT 4TTOT, 
"Μισῶ τὸν ἄνδρα τὸν διπλοῦν πεφυκότα, 
χρηστὸν λόγοισι, πολέμιον δὲ τοῖς τρόποις. 
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96. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. i 

Ota» λογισμοῖς καταμάϑω và πράγματα, - 
2 καὶ τὰς ἀκαίρους μεταβολὰς τὰς τοῦ βίου, 
καὶ ῥεῦμ' ἄπιστον τῆς ἀνωμάλου Τύχης, 
πῶς τοὺς πένητας πλουσίους ἐργάζνται, E 
καὶ τοὺς ἔχοντας χρημάτων ἀποστερεῖ, 70007 
τότε κατ᾽ ἐμαυτὸν τῇς πλάνῃ σκοτούμενος, 
μισῶ"τὰ πάντα, τῆς ἀδηλίας χάριν. 
οἵῳ τρόπῳ yàg περιγένωμαι τῆς Τύχης, 
τῆς ἐξ ἀδήλον φαινομένης ἐν τῷ βίῳ, 
πόρνης γυναικὸς τοὺς τρόπους κεκτημένης ; 

97. ΤΟΥ͂ ATTOT. 

“ἀἴτραν ἐτῶν ζήσας μετὰ γραμματικῆς βαρυμόχϑον, 
200 βουλευτὴς νεκύων πέμπομαι εἰς Miby. 

98. TOT ΑὙΤΟΥ͂. - 

Πᾶς τις ἀπαίδευτος Φρονιμώτατός ἐστι σιωπῶν, 
τὸν λόγον ἐγκρύπτων, ὡς πάϑυς αἰσχρότατον. 

' 99. TOT ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

“Πολλάκις ἐξέστησα τεὴν φιλότητα καὶ ὕβριν" - 
καὶ πολὺ κουφοτέρην σὴν φιλότητὰ udi, 

λοιδορίην δὲ φέπουσαν», ἐχώρίσϑην φιλότητος, - 
. μηκέτι βαστάζων ὕβριν ἀτιμοτάτην. — 7 
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. 100. ANTIOA4NOTZ. 
Ανϑρώποις OM yog uiv ὃ πᾶς χρόνος, ὃν nova δειλοὶ 

ζῶμεν, κἢν πολιὸν γῆρας ἅπασι μένῃ" 
τῆς δ᾽ ἀκμῆς καὶ μᾶλλον. δὲ οὖν χρόνος ὥριος ἡμῖν, 

πάντα χύδην ἔστω, ψαλμός, ἔρως, προπῆσεις, 
χειμὼν τοὐτεῦϑεν γήρως βαρὺς" οὐδὲ δίκα μνῷν 

στύσει" τοιαύτη δ᾽ ἐκδέχεῦ ὀρχιπίδη, 

101. BI4NOPOZ. 

᾿Ἡνίδε, καὶ χέρσον τὸ γεωτόμον ὅπλον ἐρίσσει, . 
7 καὶ τὸν ὑπουϑάτιον μύσχον ἄγει δάμαλις, 

Bola» μὲν τρομίουσα Qubrrdpa, τὸν δὲ μένουσα ς 
γήπιον, ἀμφοτέρων εὔστοχα φειδομένη" 

Tage, ἀροτροδίανλε, πεδώρυχε, μηδὲ διώξης 
τὰν διπλοῖς ἔργοις διπλὰ βαρυνομέναν. 

102. ΒΑ͂ΣΣΟΥ. 

“Μήτε με χείματι πόντος ἄγοι qaos, οὐδὲ γαλήνης 
- ἀργῆς ἠσπασάμην τὴν παλινηνεμίην. 

αἱ μεσότητες ἄρισται. ὅπη M γε πράξιες 
καὶ μάλα μέτρον᾽ ἐγὼ τἄφαιον ἠοπασάμην. 

. τοῦτ᾽ ἀγάπα, φίλε Αάμπι, κακὰς δ᾽ ἔγϑαιρεϑυέλλας" 
εἰσὶ τοὺς πρηεῖς καὶ βιότου Ζέφυροι. 

103. ΦΙ4ΟΖΉΜΟΥ. 

Τδὴν πρότερον ϑυμέλην μήτ᾽ ἔμβλεπε, μήτε παρέλθῃς " 
γῦν ἄπαγε δραχμῆς εἰς κολοκορδόκολα, 
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καὶ οὔκον δραχμῆς ἣν γίγνεται" ἢν δ᾽ ἀναμείνῃς, 
X adum, voie πτωχοῖς ὁ χρόνος ἐστὶ ϑεός.“ 

104. ΚΡΑΤΉΤΟΣ ΦΙΛΟΣΌΦΟΥ. 
Χαῖρε ϑιὰ δέσποιν", ἀνδρῶν ἀγαϑῶν ἀγάπημα, 

Αὐτελίη, πλεινῆς ἔγγονε Zuqgoaóvig - 
σὴν ἀρετὴν τιμῶσιν ὄνοι τὰ δίκαν ἀσκοῦσιν. 

405. ZIMANIAUT. 
Xelgu τις Θεόδωρος ἐπεὶ ϑάνο». ἄλλος ἐπ᾽ αὐτῷ 

γχαιρήσει. ϑανάτῳ πάντες ὀφειλόμεϑα. 
Dd . 

'» 106. AZHAON, . 
παροιμία ἐπὶ τῶν ψευδῷ δόξων ἐχόντων. 

πολλοί τον γαρϑηκοφόροι, παῦρον δὲ τὸ βάπχοι. 

. 407. ETPIHIAOT. , 
nib μὲν ἐκτὸς οὔτις εὐτυχές fri ̓ 

Ss — ὡς ἀνώμωοι τύχοι" 
ol μόν γὰρ «b πράασουσι, sois δὲ συμφοφοὶ 
σχληραὶ πάρεισιν εὐσυβοῦσι πρὸς βεοῦς. 

108. A4H4O0D.., 

Ζεῦ βασιλεῖ, τὰ μὲν (0034 καὶ εὐχομένοις καὶ ἀνεὐκέοις 
ἄμμε δίδου" τὰ δὲ λυγρὰ καὶ εὐχομένων ὠπερύκοις 
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109. A4HAOR.. 
His ldyog ἐστὶ piveton, ὃ μὴ τετελεσμέναρ ἔργῳ; 

καὶ πᾶσα πρᾶξις τὸν Ἰόγον ἔργον lp 

110. AIZXTAOT. 
Οὐ χρὴ λέοντος σκύμνον ἐν πόλει τρέφειν" 
μάλιῶτα μὲν λέοντα μὴ πιόλει τρέφειν" 
ἣν δ᾽ ἐκτραφῇ τι, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν. ὦ 

«141. MAHAON. s. 
Ὃ φϑόνος αὐτὸς ἑαυτὸν ἑοῖς βελέεσσι. δαμάζει 

112. AA4EZHOTON. 

οἶνος καὶ τὰ λοετρὰ xal ij περὶ Κύπριν iqui 
ἐξντίρην πέμπει τὴν ὁδὸν εἷς ᾿δίδην. 

118: ἩΦΕΣΠΟΙΟΝ. 
mp" πἰουτεῖν, οὐκ νχομαι" ἀλλα μοι εἶ, 

ζῇν ἐκ. τῶν ψλέγων μηδὲν ἤγοντο κὠκόν; . 

Hc ἄάπάον. (0 
Ἡ κρίσις ἐστὶ κάτω καὶ Τάνταϊος- οὐδὲν ἄπισ 

πῇ rig μελετῶν τὴν ὑπὸ γῆν xlii 

15$, LP ΠΤ 
evprercti al Paten ἢ 

soDb o OUfB. : vM OISCi ὃ 
Οὐκ Kam γήμαρ, ὅσειριδὸ jpáprim .» 
λέγουσι πάντα, gal γαμοῦσι εἰδότες, 
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. 117. OOKTAIJOT. 
Τνήσιός εἶμι φίλος, καὶ τὸν φίλον ὡς φίλον οἶδα, 

τοὺς δὲ κακοὺς. διόλου πάναας ἀποστρέφομι 
οὐδένα ϑωπεύω πρὸς ὑκόκρισιν. οὕς δ᾽ ἄρα τιμῶ, 

* τούτους ἐξ ἀρχῆς Mid τέλους ἀγαπῷ. " 

M8. AdHAON s v. 
“Πῶς γενόμην; πόϑεν εἶβέ " alyoggdgiv ἦλϑον; ἀπελ- 

Od. 
-πῶς δύναμαϊ τὶ μαϑεῖν, μηδὲν ἐπιστάμενος; 

οὐδὲν ἐὼν γενόβην" πᾶλιν᾽ ἔσσομαι ὡς ood [IB 
οὐδὲν γὰρ μηδὲν τῶν μερόπων τὸ γένος. 

dI ἄγε μοι Βάκχοιο φιλήδονον ἔντυὲ νᾶμα" 
Τὴν τόντο γάρ ἐστι καβῶν. φάρμακον ἀντίδοτον. 

6s » 410. a4 EAON, 
Σώματα πολιὰ πρίφοινιχαλδώματαπόλα ἀνὲγείρεῳ, 

ἀτραπὰρι εἰς nsiiyrdarimésanieidut ο΄ 

i20. A44HAUN. [ΝΟΥΝΟΥΣ 
“Πᾶσα γυνὴ φιλέει πλέον ἀνέρος, αἰδομένη δὲ 
κεύϑοι κέντρον ἔρωτος ἐρωμανέουσα καὶ ὩΣ 

A2; PAPORO ςς 
Οὐχ οὕτω βλάπτει μισεῖν ὃ λέγων ἀναφανδὸν, 

ὥσπερ ὅ vjg ναϑαψὰκ ψευδόμενος φιλίαν. 
τὸν μὲν ydg μισοῦντα σεροευδότερ" ἐκτρεπόμεσθά,".". 

τὸν δὲ λέγρυται φιλεῖν οὐ προφυλασαόμεθᾳ.. 
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ἐχϑρὸν ἐγὼ κρίνοῤ κεῖνον. βαρύν, ὃς ποτε ᾿άϑρη 
τὴν ἀπὸ εῆς φιλίας πίστιν ἔχων ἀδινῶς. 

422. AÓTKIAAIOT, 
“Πολλὰ τὸ δαιμόνίον δύναται, κἂν ἢ παράδοξα" . 

τοὺς μικροὺς ἀνάγοι, τοὺς μεγάλους κἀπώγιε. 
καὶ σοῦ τὴν ὀφρὺν καὶ τὸν τῦίζρον καταπαύσῃ — ̂ 

. κἂν ποταμὸς χρυσοῦ νἀματά aps παρέχῃ." 
οὐ ϑρύον, ὁὐ μαλάχην ἄνεμός ποτε, τὰς δὲ μεγίστας 

ἢ glas, ἢ πλατάνους οἷδε χαμαὶ κατάγειν. 

123. ΑἸΣΩΠΟΥ͂. 

“Πῶς τὶς ἄκευ ϑανάτου σε φύγοι, βίε; μυρία γάρ σεν 
"λυγρά" καὶ οὔτε φυγεῖν εὐμαρές, οὔτο φέρειν, 

ἡδέα μὲν γάρ σου τὰ φύσει καλά, γαῖα, ϑάλασσα, 
^ ἄστρα, σεληναίης κύκλα καὶ ἠελίου" 

τἄλλα δὲ πάντα, φόβοι τε καὶ ἄλγεα  κῆν τι πιάϑῃ τις 
ἐσϑλόν, ἀμοιβαίην ἐκδέχεται Ἰγέμεσιν. 

- 124. ΤΑΥΚΩΝΟΣ. τ 

Πάντα γέλως, καὶ πάντα κόνις, καὶ πάντᾳ τὸ μηδέν" 
^o πάντα γὰρ ἐξ ἀλόγων ἐστὲ τὰ γιγνόμενα. 

φροντίδες οἵ παῖδες- μέγα μὲν κακόν, εἴ τὶ πάϑοιεν: 
ς εἰσὶ δὲ καὶ ζῶντες φροντίδες οὐκ ὀλίγαι. 

5 γαμετή, χρηστὴ μὲν ἔχει τινὰ τέρψιν ἐν αὐτῇ, 
δὲ κακὴ πικρὸν τὸν βίον ἀνδρὶ φέρει ῃ 



300. X. ΠΡΟΥ͂ΡΕΠΤΙΚΑ. 

125. - A4HAON. 
Πρᾶγμα μὲν ἐσϑ᾽ ὁ φίλος πάνυ δύρκολον" εἰσὶ ὃ 

ποϊλοί, 
καὶ σχεδὸν οἷ πάντες, μέχρι προρηγορίας. 

126. . 44HA40N, 
Χρησαμένῳ ϑεράπων à χρήσιμός ἐσὲ ἀγαϑάν τι" 

αὐτάρκης δὲ «αχὸν τῷδ᾽ ὁ ποκηρότερορ, 
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